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Előszó
Mióta létezik szabálysértés a magyar jogban? A szabálysértést mint jogintézményt – elszakítva
a büntetőjogtól – az 1955. évi 17. számú törvényerejű rendelet vezette be Magyarországon,
ezáltal közigazgatási intézménnyé vált, saját anyagi jogi és eljárásjogi szabályokkal.
Az 1968. évi I. törvény volt az első önálló szabálysértési törvény – amely 32 évig volt
hatályban, kiérdemelve ezzel a 20. századi törvényalkotásunk egyik leghosszabban élő
jogszabálya címet.
A rendszerváltáshoz kapcsolódik a szabálysértési jog következő megújítása, az 1999. évi
LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) létrehozása. Ez a jogszabály 2000. március 1. napján
lépett életbe, megteremtve a szabálysértések bírósági felülvizsgálatának lehetőségét.
Az Sztv. összesen csak 12 évig volt hatályban, és ez a korábbihoz képest rövid ideig élő
jogszabály többször módosult ez idő alatt.
Végül a törvényalkotó a további módosításokat elvetve új jogszabály létrehozása mellett
döntött, így született meg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.), amely
2012. április 15. napján lépett hatályba.
Milyen is lett ez az új szabálysértési kódex?
Nagyon lényeges különbség az Sztv.-hez képest, hogy szakít a korábbi kettős szabályozással, amely a szabálysértési tényállásokat egyrészt kriminális, másrészt a közigazgatás
működését zavaró, illetve akadályozó cselekményekként szankcionálta. Ez utóbbiakat teljesen leválasztotta magáról, és kizárólag kriminális cselekményekről rendelkezik, méghozzá
úgy, hogy a szabálysértési tényállások összessége is ebbe a jogszabályba foglalva található.
Egyértelmű szigorítás jellemzi a Szabs. tv.-t, amelynek egyik új eszközeként meg
jelenik a szabálysértési visszaesés fogalma, az ismételt elkövetőkre alkalmazható szigorúbb
büntetés kiszabhatósága. Ez egyben a bíróság hatáskörében is bővítést eszközölt, hiszen
olyan cselekmények kerültek ide ezáltal, amelyek alapvetően elzárással nem sújthatók, viszont az ismételt elkövetés esetén már szabálysértési elzárást is lehet alkalmazni szankcióként. A súlyosabb büntethetőség lehetőségének bevezetése ugyanúgy a három csapás elve
alapján működik, mint amilyet már korábban megismertünk a büntetőjogban.
A büntetőeljárás szabályaiból merítve szintén új elemként került a törvénybe – Alapvető
rendelkezések címszó alatt – a hivatalból való eljárás, az ártatlanság vélelme, a bizonyítás
terhe, az önvádra kötelezés tilalma, a védekezés joga stb., ami szintén arra utal, hogy gyakorlatilag egy kis büntetőkódexet alkottak a törvényhozók.
Az örök dilemma a szabálysértési joggal kapcsolatban, hogy a közigazgatási joghoz
vagy a büntetőjoghoz kötődik szorosabban – amely dilemma sokáig a két jogterület határán
való billegésből származott –, feloldódni látszik, mivel a Szabs. tv. (a fentiekből levezethetően) markánsan közelít a büntetőjoghoz, ahonnan a gyökerei is származnak.
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Jelen tankönyv alkotói e jogterület széles körű ismerői, a szerzők között elméleti szakembert, jogalkotót és jogalkalmazót egyaránt találunk. Mindez garancia az életviszonyokat
sokrétűen szabályozó, az emberek nagy tömegét érintő törvény elmélyült feldolgozására.
A most elkészült és a szabálysértési jog egészét bemutató, komplex szemléletű tankönyv alkalmas arra, hogy kellően felkészítse a hallgatókat a szabálysértési jog magas
színvonalú alkalmazására, ami egyaránt fontos a jogbiztonság és az állampolgárok bizalmának megerősítése érdekében.
Mindezek miatt jó szívvel ajánlom e tankönyvet a jövő jogalkalmazói és minden kedves
olvasó figyelmébe.
Budapest, 2017. március 28.

Fekecs Beáta

Szerkesztői előszó
A 2012-ben megalkotott harmadik szabálysértési kódex (2012. évi II. törvény, Szabs. tv.)
már betöltötte ötödik életévét. A szerkesztők és szerzők elérkezettnek látták az időt egy
olyan tankönyv elkészítésére, amely oktatási célból összegzi a kihágási-szabálysértési jogterületre vonatkozó évszázados elméleti ismereteket, illetve az elmúlt fél évtized gyakorlati
(jogalkalmazói) tapasztalatait. A kötetet 2017 folyamán írtuk, de a joganyagot – a korrektúra
időszakában – 2018. január 1. napjával hatályosítottuk.
A terjedelmes joganyagból a szerzők azokat a jogintézményeket emelték ki, amelyek
megértése alapvető jelentőségű a szabálysértési jog működésének megértéséhez. A Szabs. tv.
2017. január 1. napján hatályos rendelkezéseit az anyagi jogi tényállások keretét kitöltő
igazgatási normákkal, illetve az eljárási-végrehajtási szabályokat kiegészítő rendeletekkel
egységes szerkezetben magyarázzák. A szabálysértési kódexen felül elemzik a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.), illetve a szabálysértési jogsegélyről szóló
2007. évi XXXVI. törvény (Szjst.) rendelkezéseit, illetve különös hangsúlyt helyeznek
az Alkotmánybíróság határozataira, valamint az európai emberi jogi egyezmény alapján
ítélkező szervek esetjogára.
A tankönyv elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hallgatói számára
készült, de azt reméljük, hogy a társintézmények hallgatói és oktatói, illetve a jogalkalmazók
is haszonnal forgathatják. A munka szervesen illeszkedni kíván abba a hagyományba, amely
alapján intézményünk jogelődei (az Államigazgatási Főiskola, majd a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, illetve a Rendőrtiszti Főiskola) fontos szerepet
töltöttek be a szabálysértési jog hazai oktatásában és kutatásában.
A szerkesztők és szerzők munkájukkal tisztelettel adóznak a magyar szabálysértési jog
neves művelője, a 2010-ben elhunyt Papp László főiskolai docens emlékének. Köszönettel
tartozunk lektorunknak, Blaskó Béla professzornak, az előszót készítő Fekecs Beáta csoport
vezető bírónak, Skorka Tamás alezredes úrnak mint szakmai szerkesztőnek, valamint a kézirat
gondozásában és az olvasószerkesztésben közreműködő kollégáknak, köztük Bari Andrea
pénzügyi nyomozói szakirányú hallgatónak (NKE RTK).
Budapest, 2018. április 12.

A szerkesztők

Vákát oldal

ELSŐ RÉSZ:
ALAPVETÉS

Vákát oldal

1. A szabálysértési jog kialakulása,
fejlődése és elméleti alapjai
Jogeset 1. Normann Károly szeszes ital fogyasztása után gépi meghajtású járművével
közlekedett, és vezetéstechnikai hibát elkövetve a főútról balra letérve az árokba borult.
A baleset idején vérében maximum 0,7 ezrelék alkoholkoncentráció volt, amely igen
enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot eredményezett.
Jogeset 1/a. Normann Károly a cselekményt 1998. augusztus 22. napján valósította meg.
Jogeset 1/b. Normann Károly a cselekményt 2011. augusztus 22. napján valósította meg.
Jogeset 1/c. Normann Károly a cselekményt 2015. augusztus 22. napján valósította meg.

1.1. Előzmények: a kihágási büntetőjog
A mai szabálysértési jogunk másfél évszázados jogfejlődés eredménye. A mezei rendőrségről szóló 1840. évi IX. törvénycikk révén a kodifikált jog története a 19. századba
nyúlik vissza.
A kihágási büntetőjog kodifikációjának következő lépéseként az 1843-as(úgynevezett
Deák-féle) büntetőjogi törvényjavaslatok említhetők meg, amelyek azonban nem váltak
érvényes joggá. Az anyagi jogi javaslat a bűncselekményeket bűntettekre és kihágásokra
osztotta. „A közfenyíték alá tartozó rendőrségi kihágásokról, s azoknak büntetéséről”
a büntetőjogi törvényjavaslatokhoz csatolt ún. Toldalék szólt. A Toldalék a bűntettekre
vonatkozó általános rendelkezések nagy részét mutatis mutandis alkalmazandónak minősítette. A kihágások elkövetői fogsággal, pénzbüntetéssel és bírói megdorgálással voltak
sújthatók. Kihágást nem csupán törvény, hanem kormányszintű rendelet és szabályrendelet
egyaránt meghatározhatott. Az eljárásjogi javaslat a kihágások elbírálására a büntetőeljárás
szabályait rendelte megfelelően alkalmazni. A kihágásokat elbíráló szervek kollegiális testületként működtek: a rendőrbíró az elöljáróság által delegált két fővel, tanácsban ítélkezett.
A kihágási büntetőjog kodifikációja az első magyar anyagi büntetőjogi kódexszel
teljesedett ki, amelyet szöveganyagának előkészítőjéről, Csemegi Károlyról Csemegikódexnek neveznek. A Csemegi-kódex a bűncselekmények hármas felosztásának elvén
(trichotómia) alapult, azaz a bűncselekmény három, súly szerinti fokozataként bűntettet,
vétséget és kihágást különböztetett meg. A kódex két törvényből tevődött össze: a bűntettekről és a vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk (Btk.) és a kihágásokat tartalmazó
1879. évi XL. törvénycikk (Kbtk.). A bűntettet és a vétséget kizárólag törvény állapíthatta
meg, a Kbtk. a súlyosabb kihágásokat törvénybe foglalta, de a többi kihágás megállapítását
alacsonyabb szintű szabályozásnak (rendelet, statútum) engedte át. Bűntettet és vétséget csak
bíróság bírálhatott el, a kihágások elbírálását az 1880. évi XXXVII. törvény (1880. évi Élt.)
szabályozta oly módon, hogy a járásbíróság mellett az ún. közigazgatási büntetőhatóságok
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számára is hatáskört biztosított. Ezzel viszont a kihágásokra nem érvényesült sem a nullum
crimen sine lege elve, sem a „büntető igazságszolgáltatás kizárólag bíróságok útján” követelménye sem. A későbbi eljárási rendelkezések a rendőri büntetőeljárásról szóló 38547/1880.
BM rendelet, a bűnvádi perrendtartás életbe léptetéséről szóló 1897. évi XXXIV. törvény
(1897. évi Élt.) és végül a 65000/1909. BM rendelet csak pontosabbá tették a bíróság és közigazgatási szervek (szolgabíró, rendőrkapitány, alispán) közötti „munkamegosztást”.
A 19. század végétől 1955-ig a közigazgatási tárgyú szabályozásokban meghatározott kötelezettségek, tiltások, előírások megszegőit, az engedélyek feltételeinek megsértőit az egységes közjogi szankcióval, a büntetőjoggal szankcionálták. A közigazgatási
jogsértések egységes szankciója ebben az időszakban a büntetőjogi trichotómia (hármas
alakzat: bűntett, vétség, kihágás) alsó szintjét jelentő kihágási jog volt. Párhuzamosan
a közigazgatási jog is szankcionált, ezeket áthágásoknak hívták, és bírsággal, engedélymegvonással és egyéb jogkorlátozásokkal voltak büntethetők.
A szabálysértési jog jogtörténeti előképei tehát a büntetőjogi kihágások voltak. A kihágási jog is vegyes jellegű volt: kriminális jellegű „kis bűncselekményeket” és igazgatásellenes (nemkriminális) normaszegéseket, azaz „állampolgári engedetlenségeket” egyaránt
tartalmazott. A kihágásokat bűncselekményi alakzatként az 1879. évi XL. tc. (Kbtk.), azok
hatásköri elbírálását pedig az 1880. Btké. (1880. évi XXVII. tc.) szabályozta oly módon,
hogy a járásbíróság mellett a közigazgatási büntetőhatóságok számára is hatáskört biztosított (közigazgatási büntetőszervek: szolgabíró, rendőrkapitány, alispán).
A Btk. új általános része, az 1950. évi II. törvény (Btá.) kiiktatta a bűntett és a kihágás
közötti vétségi fokozatot, egyben hatályon kívül helyezte a Kbtk. első részének még hatályban lévő általános rendelkezéseit. Ezzel a korábbi hármas felosztás (trichotómia) kettős
felosztássá (dichotómia) alakult. A Btá. érintetlenül hagyta a kihágási jog különös részét.
Az eljárást a kihágási bíróságokról és azok eljárásáról szóló 1951. évi 35. tvr., illetve a végre
hajtása tárgyában kiadott 59/1952. MT (KESz) határozta meg. Továbbra is fennmaradt a közigazgatási és az igazságszolgáltatási büntetőbíráskodás párhuzama. A nem bírósági szervek
közül a rendőrség mellett a tanács végrehajtó bizottsága is általános hatáskört kapott. Végül
az 1953. évi 16. tvr. megszüntette a rendőrség kihágási jogkörét, s így az általános hatáskörön a bíróság és a helyi tanács végrehajtó bizottsága osztozott.
A kihágás kapcsán a központi jelentőségű elméleti kérdést a többi bűncselekménykategóriához való viszony tisztázása képezte. A különböző elméleti álláspontok három,
viszonylag jól elkülöníthető irányzatba sorolhatók (Molnár 1990, 37–51.):
a) A formális megközelítés a jogi szabályozásra és a törvényhozó azt kialakító akaratára hivatkozik, nem kívánja a kihágás tartalmi ismérveit meghatározni. E felfogás
szerint a kihágás olyan cselekmény, amelyet a törvény alkotója annak minősít
és ilyenként büntetendővé nyilvánít.
b) Egy másik irányzat a mennyiségi különbségben látja a bűntettektől és a vétségektől való elhatárolás lehetőségét. A kihágás tehát olyan kriminalitás, amelynek
csekélyebb súlya, veszélyessége és jelentősége van, következésképpen kisebb
a büntetést érdemlősége is. A kihágás és annak büntetése azonban szerves része
az egységes büntetőjognak, s valamennyi bűncselekményfajta egységes elvi-elméleti
kritériumokkal jellemezhető. Ezen elméleti irányzat hatására a német birodalmi
Btk. nem tartotta külön a kihágásokat, hanem egyik fejezetében határozta meg őket.
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c) A harmadik elméleti irányzat minőségi különbséget vélt felfedezni a kihágások
és más bűncselekményi formák között. A különféle szerzők a különbséget más és más
kritériumnak tulajdonították:
• a bűntett az alanyi jog sérelme, kihágás csak tárgyi jog sérelme (Feuerbach);
• a bűntett a jogtól függetlenül is létező kultúrnorma sértése, a kihágás viszont
csak közigazgatási érdeksérelem (Mayer);
• a bűntett vagy vétség rosszalló értékítéletet kiváltó érdeksérelem (vagy veszélyeztetés), a kihágás viszont puszta engedetlenség (Binding, Goldschmidt).
Ez utóbbi elmélet következetes érvényesítése szerint a kihágások nem is tekinthetők bűncselekményeknek, hiszen – például Goldschmidt szemléletes példája szerint – nem sorolható
egy kategóriába a kötelező hernyóirtás elmulasztása és a gyilkosság.
A 20. század elejének hazai szakirodalmából ma is figyelemre méltók a következő
megállapítások:
• A bűntettet jogtárgysértés, a kihágást csak veszélyeztetés jellemzi, a jogalkotó
azonban a kihágás kategóriáját felhasználja a kisebb jelentőségű sérelmek
szankcionálására (Pauler Tivadar).
• A bűntett erkölcsi rosszallást is kiváltó jogellenesség, a kihágás rendbontó közigazgatás-ellenesség (Angyal Pál).
• A kihágások között büntetőjogias és közigazgatási jellegű jogsértések különböztethetők meg (Márffy Ede) (vö.: Molnár 1990, 42–43., 52–57.).

1.2. A szabálysértési jog kialakulása és fejlődése
A magyar jogban a szabálysértés jogintézményének előképét az 1953. évi 16. tvr. vezette be,
lényegében a helyi tanácsok bírságolási jogaként. 1955-igpárhuzamosan élt együtt a kihágás
és a szabálysértés. Az 1955. évi 17. tvr. megszüntette a kihágás intézményét és a kihágási
bíráskodást. A jogalkotó a kihágások egy részét a bűntettekhez sorolta, jelentősebb hányadukat pedig a szabálysértés gyűjtőfogalom alá vonta.
Ezzel megszűnt a bűncselekmények kettős felosztása, azaz a valódi dichotómia.
A bűntett és a szabálysértés viszonyát tekintve legfeljebb kvázi dichotómia jellemezte,
mivel a jogalkotó a szabálysértéseket nem minősítette bűncselekményeknek. Az új szabályozás formálisan eleget tett a törvényesség, illetve a „büntető igazságszolgáltatás kizárólag
bíróságok útján” követelményének. A szabálysértés ugyanis már nem a büntetőjog része,
hanem közigazgatás-ellenes cselekmény. Így nem tekinthető problematikusnak, hogy nem
csupán törvény volt jogosult a szabálysértési tényállások létrehozására, illetve az sem, hogy
a szabálysértéseket államigazgatási szerv bírálhatta el.
Ezzel létrejött a szabálysértési jog, amely 1955-től a közigazgatás által gyakorolható
büntetőszankcionálás jogi kerete. A szabálysértési jog „büntetőjogias” jellegét magyarázza,
hogy a szabálysértések egy részét a „dekriminalizált” kihágások alkották, azaz korábban
kihágásként bűncselekménynek minősülő tényállások váltak szabálysértéssé. Ezeket
a „kriminális jellegű” szabálysértéseket kellett az igazgatási (nemkriminális) jellegűekkel
együtt az államigazgatásnak a szabálysértési eljárásban kezelnie. A szabálysértési jog
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„büntetőjogias” jellegét erősítette az 1959-ben bevezetett, a rendőrség által egyes tényállásokra kiszabható önálló elzárás büntetés.
A korabeli jogirodalomban Király Tibor szerint a szabálysértés társadalomra veszélyes,
rendszerint az államigazgatás rendjét sértő jogellenes emberi magatartás, amely nem éri el
a társadalomra veszélyességnek azt a fokát, amely a törvényhozót arra indítaná, hogy vele
szemben a büntetőjog eszközeivel lépjen fel. Király Tibor szerint a szabálysértések – bár
hasonlítanak a büntetőjoghoz – az államigazgatási jogba tartoznak. Egyes kérdések tekintetében azonban szükség lehet az anyagi büntetőjog szabályainak analóg alkalmazására.
A jogirodalomban már ekkor elvi igényként jelentkezett a nem államigazgatási szabályokat
(hanem például polgárok javait) sértő cselekmények kikülönítése a szabálysértések közül,
bár ennek célszerűségi okokból nem látták sok esélyét. Felmerült a más típusú államigazgatási szankcionálások beolvasztása a szabálysértési jogba. Utaltak a konkrét bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának viszonylagosságára, a konkrét jogalkotói
megoldások fogyatékosságaira is (Király 1955, 549–555.).
Az első szocialista kódex, az 1961. évi V. törvény (1961. évi Btk.) kezdetben az egységes bűntett fogalmat érvényesítette. A bűncselekmény és a bűntett kifejezés azonos
tartalmat hordozott, a különbség csak a büntetés mértékében fejeződött ki. Azonban már
ez a kódex is bevezette az enyhébben fenyegetett „kisebb súlyú bűntett” (303. §) fogalmát
a vagyon elleni bűncselekmények körében. Ez a megoldás előrevetítette a vétség fogalmának
visszakerülését a büntetőjogba.
Ebben az időszakban készült az első önálló szabálysértési törvény (1968. évi I. törvény) és a 17/1968 (IV. 24.) Korm. rendelet (1968. évi R.) az egyes szabálysértésekről.
A szabálysértési kódex (az 1968. évi Sztv. és az 1968. évi R.) nem hozott forradalmi változást
a szabálysértési jogban. Rendszerbe fogta az egész joganyagot: általános, eljárási (végrehajtási)
és különös része alapján – amelyet természetesen számos alkalommal módosítottak – évtizedekig folyt a szabálysértési jogalkalmazás.
Jogeset 1/a megoldása. Normann Károly cselekménye az 1968. évi Sztv. 116/A. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértésének minősült. A vádlott szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, de
mértéke nem érte el a büntetőjog és a bírói gyakorlat által a befolyásoltság állapotához
szükséges és megkívánt mértéket. Az 1978. évi Btk. alapján ugyanis az ittasság vizsgálata során a bírói gyakorlat szerint általában a 0,8 ezrelék vagy az e feletti értékű
véralkohol-koncentráció eredményezett befolyásolt állapotot. A 0,8 ezrelék alatti érték
vonatkozásában a bíróságnak vizsgálnia kellett a klinikai tüneteket, az elkövető által
tanúsított magatartást, az ittasság szemmel látható külső megnyilvánulási formáit,
valamint az elkövetés körülményeit. A bizonyítékok együttesen sem adtak kétséget
kizáró megállapítást arra vonatkozóan, hogy a vádlott a cselekmény elkövetésekor
szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette volna a gépi meghajtású járművét.
Ez a jelen ügyben nem volt kétséget kizáróan megállapítható.

Az 1971. évi 28. tvr. emelte vissza a bűntett mellé a vétséget, s ezzel létrejött a kvázi trichotómia: a bűntett és a vétség a büntetőjogban, s elkülönítetten, mégis szoros kapcsolatban az előbbiekkel a szabálysértés. Nem változtatott ezen az akkor hatályos büntetőkódex, az 1978. évi
IV. törvény (1978. évi Btk.) szabályozása sem. Miniszteri indokolása szerint ugyanis:
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„a törvény azt a törekvést is tükrözi, hogy a bíróság lehetőleg ne foglalkozzék jelentéktelen ügyekkel […]. A felelősségre vonás természetesen nem nélkülözhető ezek miatt sem,
ezért az enyhébb esetek elbírálása a szabálysértési hatáskörbe kerül.” A jogalkotás tehát
a dekriminalizáció irányába mozdult el, hiszen az új kódex hatálybalépéséhez kapcsolódó
módosító rendelkezések új (büntetőjogi eredetű) szabálysértési tényállásokkal gazdagították
az 1968. évi Sztv. szabályozását. A jogalkotó a szabálysértési kódexet a későbbekben is
hozzáigazította a változó Btk.-hoz, de az alapképlet – a kvázi trichotómia: bűntett, vétség,
szabálysértés – változatlanul fennmaradt.
A szabálysértési szankciók mellett létrejöttek a szabálysértésen kívüli államigazgatási felügyeleti bírságok és az egyéb jogkorlátozó közigazgatási szankciók. A felügyeleti
bírságok magasabb összegük miatt vonzóbbak maradtak a jogalkalmazók számára, mint
a szabálysértési bírságok. Az 1980-asévektől fokozatosan súlyát vesztette a szabálysértési
jog a közigazgatás felügyeleti bírságai miatt.
A szabálysértési jog szabályozásának átalakítását illetően a hazai szakértők között
már az 1980-as években több markánsan elkülöníthető – máig ható – elméleti álláspont
kristályosodott ki (vesd össze: Máthé–Szabó 1988, 865–866.):
• A szabálysértési joganyag egységét megőrző elmélet a jogág önállóságát hangsúlyozta, a felelősség és a szankciók tekintetében is önálló, a büntetőjogi kapcsolódásoktól teljesen független rendszer kialakítását szorgalmazta. Az eljárásjog
tekintetében pedig a büntető útról való teljes elterelést tartotta kívánatosnak,
a szabálysértések elbírálását újonnan szerveződő egységes fórumrendszer (például
független közigazgatási bíróság) látta volna el.
• A köztes álláspont, az úgynevezett szétválasztási (más néven részleges visszaterelési)
elmélet szerint el kell egymástól választani a társadalmi együttélési szabályok megsértését jelentő és az igazgatásellenes szabálysértéseket. Az előbbiek – a büntetőjogi
trichotómia visszaállításával – visszakerülnének a büntetőjogba. Az utóbbiak (mint
szabálysértések) ügyében pedig az államigazgatási szervek járnának el.
• A legradikálisabb reformkoncepciót, a szétválasztás nélküli visszaterelési elméletet
Bittó Márta képviselte, aki szerint a közigazgatás a szabálysértési jogban – bár ezt
formálisan tagadjuk, de tartalmilag – büntető jogalkotást és büntető igazságszolgáltatást végez. Ezt ugyan elvileg meg kellene szüntetni, a gyakorlati célszerűség értéke ennek mindenképpen útját állja. Ekkor viszont a közigazgatás büntetőhatalmát
jogállami garanciák közé kell szorítani. A jogalkotás tekintetében – a kihágások
esetén érvényesülő – garancia volt például az, hogy a helyi közigazgatás csak kerettényállást alkothatott. Bittó szerint a közigazgatási büntetőjog eljárási értelemben
is büntető ítélkezés, amire viszont a büntetőeljárás garanciáit ki kell terjeszteni.
A cselekmények kisebb súlyára tekintettel viszont általában kevesebb garancia is
elegendő, de például a bírói jogorvoslat lehetőségét mindenképpen biztosítani kell.
Javaslata szerint a közigazgatás eljárhatna a társadalmi együttélési szabályok megsértése esetén is, amikor az anyagi jogi büntető rendelkezést nem a közigazgatás
alkotja meg (Bittó 1982, 769–777.).
A szabálysértési jog megújításának következő szakasza a rendszerváltáshoz köthető. A motivációt az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló európai egyezményhez
(EJEE) való csatlakozásunk adta.
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Az EJEE 6. cikkének 1. bekezdése szerint „mindenkinek joga van arra, hogy ügyét
a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és észszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot […] az ellene felhozott büntetőjogi vádak
megalapozottságát illetően”. Az egyezmény rendelkezései alapján ítélkező testületek
(Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve 1998-ig az Emberi Jogok Európai Bizottsága)
joggyakorlata más államok elleni egyéni panasz nyomán folytatott eljárásokban kimondta,
hogy a hazai szabálysértéshez hasonló rendelkezések akkor is büntetőjogi vádnak minősülnek, ha a nemzeti jog nem katalogizálja őket bűncselekménynek. Ezt mondta ki például
az Emberi Jogok Európai Bírósága Öztürk v. Németország ügyben hozott ítélete [ECHR,
Judgement of 21 February 1984, Series A no. 73] (vesd össze: 2.1.2. pont).
A várható elmarasztalást elkerülendő, a Magyar Köztársaság az egyezmény megerősítéséről szóló okiratban, a 6. cikk 1. bekezdésében biztosított bírósághoz fordulás jogával
kapcsolatban a következő fenntartást tette: „A közigazgatási hatóságok előtt szabálysértés
miatt folyó eljárásokban Magyarország ez idő szerint nem tudja biztosítani a bírósághoz
fordulás jogát, minthogy a hatályos magyar jogszabályok nem tesznek ilyen jogot lehetővé
a közigazgatási hatóságok szabálysértési ügyekben hozott jogerős határozatával szemben.”
[57/1992. (X. 15.) OGY határozat]
A fenntartás ellenére a magyar szabályozás vonatkozásában alapvető igényként merült fel, hogy távlatilag biztosítsák a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a közigazgatási
hatóságok szabálysértési ügyekben hozott határozataival szemben. Az egyezménnyel való
összhang megteremtésének módja körében is két álláspont volt ismeretes. Az egyik – továbbra is radikális beavatkozást, azaz visszaterelést igénylő – nézetet Bittó Márta képviselte,
aki szerint sem a bírósági jogorvoslat megteremtésével, sem pedig a szabálysértéseknek
a büntető igazságszolgáltatás útjára terelésével nem oldható meg az alapprobléma: a harmonizáció az egyezmény 6. cikkelyével. Ezzel szemben a mérsékelt álláspont (például Papp
László) szerint az egyezménnyel való harmonizáció nem az anyagi jog, hanem az eljárás
(fórumrendszer) kialakításán dől el. Így az anyagi jog tekintetében nem kellene komoly
sebészeti beavatkozás (azaz a visszaterelés), hanem elegendő lenne – maradva az orvosi
szóhasználatnál – egy kisebb plasztikai műtét (Papp 1998, 19.). Abban mindkét álláspontot
képviselő szerzők egyetértettek, hogy meg kell teremteni a szabálysértési ügyekben hozott
közigazgatási határozatok elleni bírósági jogorvoslatot.
A szabályozás tekintetében tehát lényegében azt kellett eldönteni, hogy az Európában
elterjedt két modell közül melyiket válasszuk. A francia utat, amelyben – a trichotómiának
megfelelően – a kihágás a büntetőjog része, persze sok eljárási könnyítéssel? Vagy inkább a német kódex által kínált megoldást favorizáljuk, amely szerint a szabálysértés nem
bűncselekmény, az eljárásban az „első fok” a szabálysértési hatóságoké, és innen lehet
jogorvoslattal fordulni a bírósághoz. A jogpolitika és a szakmai közvélemény is a német
megoldást támogatta.
A szabályozási probléma időközben akuttá vált, hiszen az Alkotmánybíróság 63/1997.
(XII. 12.) AB határozata kimondta, hogy az Országgyűlés elmulasztotta a szabálysértési
jognak az Alkotmány 50. § (2) bekezdése, illetőleg az Alkotmány 57. § (1) bekezdése követelményeinek megfelelő újraszabályozására vonatkozó jogalkotói feladatát. Ezért a testület
felhívta az Országgyűlést, hogy a szükséges törvényalkotást legkésőbb 1998. december
31. napjáig végezze el. Ezenfelül az Alkotmánybíróság alkotmányellenességük miatt 1998.
december 31-ei hatállyal megsemmisítette az 1968. évi Sztv. 18. §-ában és 71/A. §-ában
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foglalt rendelkezéseket. A testület szerint ugyanis nincs összhangban az Alkotmány 57. §
(1) bekezdésével az sem, hogy az 1968. évi I. törvény a szabálysértési hatóságot burkoltan
szabadságelvonást eredményező szankció (azaz meg nem fizetés esetében elzárásra átváltoztatandó pénzbírság) alkalmazására jogosítja fel, de a bírósági felülvizsgálatra csupán a határozat törvényessége tekintetében ad lehetőséget (vesd össze részletesebben: 2.2.1.2. pont).
A jogalkotó szabályozási kötelezettségének csak kisebb késéssel tett eleget, amikor
megalkotta a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt, amely 2000. március
1. napjától hatályos. Ennek – ahogy azt preambuluma is kiemeli – alapvető fontosságú
s az európai normáknak megfelelő újdonsága a (büntető-) bírósághoz fordulás joga a közigazgatási szervek szabálysértési ügyekben hozott határozataival szemben.
A szabálysértési jog szankciórendszerét az 1999-esújraszabályozás után is a büntetőjoghoz viszonyító „kis büntetőjog” elmélete határozta meg, azaz nem engedte számottevően
súlyosabbá és differenciáltabbá tenni, így a szabálysértési jog visszatartó ereje tovább
gyengült. Az ágazati közigazgatás-védelem számára a szabálysértési jogi felelősség „büntetőjogias” feltételrendszere (szándékosság bizonyítása, ártatlanság vélelme) túlzott hatósági bizonyítási terheket jelentett, ezért nem volt kellően hatékony jogérvényesítési eszköz.
Jogeset 1/b megoldása. Normann Károly cselekményéért a Közl. Bírság KormR2.
12. § (1) bekezdése és 11/D. számú melléklete szerint 200 ezer forint közigazgatási
bírság alkalmazásának volt helye. A közúti járművel ebben az időszakban már ittas
vezetés szabálysértése nem volt elkövethető [ahogy egyébként hatályos jogunk szerint sem (vesd össze: 7.1. pont)].

A szabálysértési jog nem kapott hatáskört a szervezetek büntetésére, miközben a közigazgatási ágazati bírságokat a hatóságok szervezetekre is kiszabhatták. Ezzel szemben
a büntetőjogban a 2001. évi CIV. törvény a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi intézkedések lehetőségét bevezette (2004-benlépett hatályba), azonban a szabálysértési jogban
mostanáig sem vezették be a szervezetekkel szembeni szankcionálás lehetőségét.
A 2012-ben elfogadott új szabálysértési törvény (Szabs. tv.) változtatott az 1955-ben
kialakított szabálysértési jogi koncepción. A Szabs. tv. a szabálysértési jog tárgyi hatályát
a „kriminális cselekményekre” szűkítette, azaz a puszta közigazgatás-ellenesség szankcionálása már nem a szabálysértés feladata. Másként fogalmazva: a közigazgatási szabályok
megsértését nem a szabálysértési jog, hanem a közigazgatási jog szankcionálja. A törvény
preambuluma szerint „[a] társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértő vagy
veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal
és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmények elleni hatékony fellépés”. A szabálysértési jog tehát a bűncselekményeknél kisebb súlyú, a társadalmi normákat sértő vagy veszélyeztető cselekményeket rendeli büntetni.
A szabálysértési jog kialakulását, fejlődését és elméleti kereteit a büntetőjoghoz (az állami büntetőhatalomhoz) való viszonya határozta meg. A büntetőjog az igazságszolgáltatás
monopóliuma. A szabálysértési jog az igazságszolgáltatástól a közigazgatás (rendészet)
felé „terelt” állami büntetőhatalom, amely sajátos jogterületté formálódott. A modern
közigazgatás az állami kényszer érvényesítésében (jogérvényesítés) történetileg mindig
alternatívát kínált a büntetőjoghoz képest. A közigazgatást ugyanis a bírói igazságszolgáltatáshoz képest – a bírói eljárás garanciális jogvédő szabályainak részleges hiánya
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miatt – hatékonyabb és gyorsabb szankciós rezsimnek tartották. Az így kialakult intézményeket és elméleteket a német eredetű „közigazgatási büntetőjog” (Verwaltungsstrafrecht)
fogalma egyesítette. A szabálysértési jogot a tudomány szintén a közigazgatási büntetőjog
elméleti kategóriájába sorolja, a közigazgatási szervek hatáskörébe adott büntetőszankciók
egyik formájaként.
A szabálysértési jog vegyes jogi (kettős) természetű: az eljáró fórumrendszer és az eljárási szabályok oldaláról a közigazgatási joghoz hasonul. A szabálysértési anyagi jog
(felelősség, szankciók) a büntetőjogi jogág mintájára fejlődött, a szabálysértések fogalmi
rendszere (dogmatikája) büntetőjogias.
A büntetőjog és a szabálysértési jog elhatárolásának alapját hagyományosan a két jogterületen szankcionált jogsértések és a szankciók súlya jelenti („mennyiségi” elhatárolás
elmélete): a szabálysértési jog a büntetőjoghoz képest kisebb súlyú cselekmények és szankciók területe („kis büntetőjog”). Egy másik elhatárolási elmélet szerint a bűncselekmények
és a szabálysértések körébe tartozó cselekmények jogi természete szerint (is) különbség
van: azaz a kriminális (büntetőjogi) és a szabálysértési (igazgatási) jogellenesség között
„minőségi” elhatárolás tehető. A közigazgatási büntetőjog elméletének úttörői vallották,
hogy míg a büntetőjog feladata a jogrend védelme, addig a közigazgatás-ellenes magatartás
„csupán” a közösségi, jóléti célokat, a közigazgatás rendjét védi. A két elmélet közös pontja,
hogy a büntetőjog és a szabálysértési jog az állami büntetőhatalom (állami kényszer) – egymáshoz képest – alternatív (vagylagos) eszközei. A szabálysértési jogra az úgynevezett „kis
bűncselekmények” jogaként vagy bagatell-büntetőjogként is szokás hivatkozni.
A jogalkotó (jogpolitika, kriminálpolitika) a cselekmények súlya, illetve jogi természete (jogi tárgya) szerint dönt arról, hogy melyik jogterületen, azaz melyik szankciórendszerben szabályozza a cselekményt.
Jogeset 1/c megoldása. Normann Károly cselekménye járművezetés ittas állapotban
bűncselekményének minősül. Ezen bűncselekményért ugyanis az büntetendő, aki
„ittas állapotban […] közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi
meghajtású járművet vezet” [Btk. 236. § (1) bek.]. Márpedig e rendelkezés alkalmazásában „ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter
véralkohol-[…] koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van” [Btk. 240. § (3) bek.].

A szabálysértési jognak a rendészethez való viszonyát meghatározza, hogy a rendészet
tárgya a közrend és a közbiztonság. A rendészet anyagi joga azon jogszabályok összessége, amelyek a közrendet veszélyeztető magatartásokat meghatározzák és közigazgatási
szankcióval (vagy büntetőszankcióval) fenyegetik. Az igazgatásrendészeti funkció a rendészet célját a közigazgatási felelősség érvényesítésével, ellenőrzéssel és szankcionálással
érvényesíti. Ezek a definíciók arra utalnak, hogy a közigazgatás büntetőhatalma, így a szabálysértési jog a jogrend védelmében és a jogérvényesítés érdekében a rendészet tárgyával
részben (!) átfedésben van. Átfed, amennyiben a rendőrségi és rendvédelmi szervek hatáskörében szankcionált szabálysértésekről van szó. Ezen belül a rendészet a közigazgatási
kényszer (benne a szankciók) halmazából kizárólag a legitim fizikai erőszakot (például
kényszerintézkedések) is magában foglaló, rendőrségi (rendvédelmi szervekhez kapcsolódó)
monopóliumba tartozó eszközökkel foglalkozik. A rendészet nem terjed ki a hatósági igaz-
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gatási kényszer minden formájára, így a közigazgatási kényszer és a szabálysértési szankcionálás nem rendőrségi (nem rendvédelmi) formáira. A szabálysértési jog a büntetőszankciók
széles ágazati körét, a rendészet viszont csak a (fizikai) kényszerszankciók területét fogja át.
Végül tekintsük át, hogy milyen jogpolitikai motívumok mozgatták és mozgatják
a szabálysértési jog fejlődését:
• Az igazságszolgáltatás tehermentesítése. A kisebb súlyú ügyek (bagatell-kriminalitás) elbírálásának szabálysértési útra terelése azt jelenti, hogy közigazgatási vagy
rendészeti szervek végzik a szankcionálást. A magyar jogban a szabálysértési jog
fogadta be a dekriminalizált bűncselekményeket, és alkalmazott speciális anyagi
és eljárásjogi feltételeket és eszközöket.
• Közigazgatás-védelem. A közigazgatás működésének védelméhez és a közigazgatási
jogérvényesítéshez szükséges szankcionálási hatáskör.
• Gyorsaság és hatékonyság (eredményesség). Ezeknek a szempontoknak a térnyerése
az állam és kormányzás filozófiájában maga után vonta a büntető igazságszolgáltatásnál gyorsabb és eredményesebb represszió feltételeinek megteremtését. A szabálysértési jog a magyar fejlődésben csak a gyorsaság tekintetében tudott eszköz
lenni, a hatékonyságban nem. A hatékonyabb elrettentés és megelőzés nagyobb
súlyú, objektív felelősségi alapon, közigazgatási eljárásban alkalmazott szankciókat
hívott életre a szabálysértésen kívüli ágazati joganyagban.
• Egyszerűsítés. A büntetőjogi legalitás (törvényi szabályozás) követelménye elől
a jogpolitika és a jogalkotás gyakran kereste az egyszerűbb rendeleti jogalkotás lehetőségeit a szabálysértési jogban. Erre 2012-igkormányrendeleti és önkormányzati
rendeleti szinten is lehetőség volt, de a Szabs. tv. bezárta ezt a kaput.

Vákát oldal

2. Nemzetközi jogi és alkotmányos garanciák
Jogeset 2/a. Saxon Bálinttal szemben 1995. május 1. napján elkövetett lopás szabálysértéséért 30 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Saxon Bálint a pénzbírságot eltúlzottnak tartja, és bírósághoz kíván fordulni.
Jogeset 2/b. Saxon Bálinttal szemben 1995. május 1. napján elkövetett méhészeti
szabálysértés [1968. évi R.] miatt 4000 forint pénzbírságot szabtak ki. Saxon Bálint
a pénzbírságot eltúlzottnak tartja, és bírósághoz kíván fordulni, illetve a szabálysértés
rendeleti szabályozását is alkotmányellenesnek tartja.
Jogeset 2/c. Saxon Bálinttal szemben 2008. május 1. napján elkövetett lopás szabálysértéséért 60 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Saxon Bálint a pénzbírságot eltúlzottnak tartja, és bírósághoz kíván fordulni.
Jogeset 2/d. Saxon Bálinttal szemben 2014. május 1. napján elkövetett lopás szabálysértéséért 120 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Saxon Bálint a pénzbírságot eltúlzottnak tartja, és bírósághoz kíván fordulni.

A kihágási és a szabálysértési jog egész történetét végigkíséri a garanciák érvényesülésének (pontosabban gyakorta inkább hiányának) a problematikája (Nagy 2012, 224., illetve
Király 2013, 15.). A szabálysértési jog kialakulásában is komoly szerepe volt a jogalkotó
azon törekvésének, hogy egy új jogterület létrehozásával megszabaduljon a hagyományosan a büntetőjogra korlátozódó garanciáktól (azok egy részétől). Az ilyen törekvéseknek
azonban – legalábbis egyes esetekben – gátat vetettek a nemzetközi jogban vagy az alkotmányokban szereplő (alapjogként megfogalmazott) büntetőjogi garanciák, illetve a nemzetközi bíróságok és alkotmánybíróságok azokat értelmező (és betartásukat kikényszerítő)
döntései. Ez utóbbiak ugyanis több határozatukban is megállapították, hogy az alapjogként
megfogalmazott büntetőjogi garanciák védelmi köre kiterjed a szabálysértési felelősség
megállapítására, illetve az ilyen cselekmények szankcionálására irányuló eljárásokra is
(vesd össze: Szomora 2011, 3.).

2.1. Szabálysértési jog és az európai emberi jogi egyezmény
Az emberi jogok európai egyezménye (EJEE) alapján „mindenkinek joga van arra, hogy
ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan
és észszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot […] az ellene felhozott büntetőjogi
vádak megalapozottságát illetően” [EJEE 6. cikk (1) bek.]. Az EJEE szerint „mindenkit,
akit bűncselekménnyel vádoltak meg, mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították” [EJEE 6. cikk 1. bek.]. Az EJEE
ezenfelül meghatározza azoknak a minimálisan biztosítandó garanciáknak a listáját, amelyekre „minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van”, így például arra, hogy
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„a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb
módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól”, illetve „ingyenes tolmács álljon
rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet” [EJEE 6. cikk
3. bek. a) és e) pont].
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) joggyakorlata alapján az EJEE 6. cikkének 1–3. bekezdéseiben foglalt mindhárom garancia – az egyes rendelkezések némiképp
eltérő megfogalmazása ellenére – büntetőjogi vád fennállását feltételezi [Vesd össze: Lutz
v. Germany, 25 August 1987, Series A no. 123, § 52].
2.1.1. Az előzmény: az Engel-ügy
Az EJEB az Engel-ügyben katonákkal szemben alkalmazott fegyelmi szankciók kapcsán
mondta ki, hogy az EJEE 6. cikkében szereplő vád „büntetőjogi” jellege is autonóm fogalom. Nem lenne ugyanis összhangban az EJEE céljával, ha a 6. cikk alkalmazása alá
lenne rendelve a tagállamok szuverén akaratának. Ebben az esetben ugyanis az államok
a fegyelmi címkét ráerőltethetnék arra, ami valójában büntetőjog, és így elkerülhetnék
az EJEB felülvizsgálatát.
A nemzeti jogi besorolás tehát csak kiindulópontot jelent akkor, ha az EJEB egy eljárás büntetőjogi jellegét vizsgálja. Olyan cselekmény is minősülhet tehát az EJEE alapján
büntetőjoginak, amely a nemzeti jog alapján nem tekinthető ilyennek. A vád büntetőjogi
jellegének autonómiája azonban csak egy irányban érvényesül. Ha a nemzeti jogalkotó
a büntetőjogi szabályozást választja, akkor aláveti magát az EJEE 6. cikk alkalmazásának
[Engel and others v. The Netherlands, 8 June 1976, Series A No. 22, § 81].
Az EJEE értelmében vett büntetőjogi jelleg megítélésekor a második (a nemzeti jogi
besorolásnál nagyobb súlyú) faktor a bűncselekmény természete. Ennek körében az EJEB
megállapította, hogy a fegyveres erők szolgálati szabályai elleni cselekmények általában
a fegyelmi jogba tartoznak [Engel judgment, § 82], így e tényező alapján Engel és társai
ügyében a vád büntetőjogi jellege nem állt fenn.
A harmadik vizsgálandó faktor a fenyegető szankció súlya. Ennek körében az EJEB
szerint az egyik panaszost fenyegető büntetés (két nap szigorított fogda) nem volt elég
a büntetőjogi jelleghez, a másik panaszost fenyegető büntetés (három hónap fegyelmező
zászlóalj) viszont elegendő volt ehhez [Engel judgment, § 85].
Az EJEE alkalmazásánál érvényesülő autonóm jelleg nem jelenti azt, hogy a panaszosokat kötelező lett volna a nemzeti jog szerint a katonai Btk. alapján felelősségre vonni.
Az EJEE csak azt követeli meg, hogy büntetőeljárás hiányában is biztosítani kell a 6. cikk
garanciáit [Engel judgment, § 85].
2.1.2. Öztürk-ügy
Az Öztürk-ügyben az EJEB a német jogban közlekedési szabálysértésnek minősülő cselekmény kapcsán erősítette meg, hogy a „büntetőjogi” fogalom az EJEE 6. cikke szempontjából autonóm, azaz a nemzeti jogtól független tartalma is lehet. Az EJEB kifejezetten
az Engel- ügyben kidolgozott kritériumrendszert kívánta alkalmazni ennek megítélésénél
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[Öztürk v. Germany, 21 February 1984, Series A, no. 73, § 50], de – amint majd látjuk – azon
némileg változtatott is.
Az EJEB megerősítette, hogy az EJEE alapján való besorolásnál nem a nemzeti jogi
klasszifikáció a döntő. Ennek körében elismerte, hogy a szabálysértés a német jog szerint
nem bűncselekmény, nem tudta azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy még a német
jog szerint sincsenek a szabálysértések teljesen elválasztva a bűncselekményektől, hanem
közeli kapcsolat van a két jogintézmény között. Ez különösen nyilvánvaló abban a tekintetben, hogy a német szabálysértési törvény a bírósági szakban a büntetőeljárási szabályok
analóg alkalmazását rendeli el [Öztürk judgment, § 51–52].
Az EJEB megerősítette azt is, hogy az EJEE alapján történő klasszifikációnál nagyobb súlyú faktor a bűncselekmény természete, aminél – az Engel-ügyhöz képest újdonságként – arra is utalt, hogy azt a kapcsolódó büntetés természetével együtt kell vizsgálni.
Az első vonatkozásban rámutatott, hogy büntetőjogi az olyan szabály, amely minden állampolgár (mint a közlekedés résztvevője) felé irányul. Az utóbbi körében pedig a szankció
„büntető” karaktere az elkülönítő ismérve a büntetőjogi büntetéseknek. Ez utóbbi ismérv
fennállását nem zárja ki az sem, ha a szankcionálás – lényegében a megtorlás mellett – megelőzési célt is követ [Öztürk judgment, § 52–53].
Az EJEB kimondta azt is, hogy nem viszi ki az ügyet az EJEE 6. cikkének alkalmazási
köréből, ha az elítélés az elkövető reputációja tekintetében semleges jellegű. Semmi nem
támasztja alá, hogy a bűncselekmény az EJEE-benszereplő fogalma valamilyen súlyosságot
kívánna meg [Öztürk judgment, § 53].
A fenyegető büntetés relatíve kis súlya sem fosztja meg a cselekményt eredendően
büntetőjogi karakterétől [Öztürk judgment, § 54].
Az EJEE nem akadálya annak, hogy a jogalkotó a nemzeti jogban dekriminalizáljon,
illetve a büntetendő cselekmények különböző formái között különböztessen. Ez azonban
nem vezethet ahhoz, hogy az EJEE 6. cikkében megfogalmazott garanciák érvényesülési
köre a részes államok szuverén akaratának legyen alárendelve [Öztürk judgment, § 49].
2.1.3. Az Öztürk-ítéletet követő időszak
Az Öztürk-ítéletet követő időszakban az EJEB megerősítette, hogy a vád büntetőjogi jellegének második és harmadik kritériuma alternatív viszonyban áll egymással [Lutz judgment,
§ 55], de nincs kizárva ezek kumulatív értékelése sem [Lauko v. Slovakia, 2 September
1998, Reports 1998-VI, § 57; Ziliberberg v. Moldova, no. 61821/00, 1 February 2005, § 31].
Ezek közül az első megállapítás lényegében már az Engel- és az Öztürk-ítélet összevetéséből
is kiderül, hiszen az első a szankció súlyára, a második a bűncselekmény (szankció) jellegére alapozta a büntetőjogi jelleget.
Az EJEB szerint nem szükséges a büntetőjogi vád fennállásához a büntetés szabadság
elvonó jellege [Lauko judgment, § 58], illetve a szabadságelvonásra való átváltoztatás lehetősége [Västberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, no. 36985/97, 23 July 2002, § 80].
Megállapították a büntetőjogi vádat olyan közigazgatási eljárásokban, amelyekben az adóhatóság által kiszabott adóbírság az adókötelezettség 10%-a, azaz 308 eurónak megfelelő
finn márka volt [Jussila v. Finland, no. 73053/01, 23 November 2006, § 38].
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2.2. Szabálysértési jog és az Alaptörvény
2.2.1. Előzmények
2.2.1.1. A bizonytalan kezdetek: részleges és/vagy alacsonyabb szintű védelem
Az Alkotmánybíróság szabálysértési joggal kapcsolatos gyakorlatának kezdeti lépése
az 1284/B/1990/5. AB határozat volt, amely szerint
• „a szabálysértéseket a hatályos jog nem tekinti bűncselekményeknek”;
• „a szabálysértési jog mind anyagában, mind pedig eljárásában jelentős eltéréseket
mutat a különleges garanciákkal övezett büntető eljáráshoz képest”;
• „a bűncselekmények és a szabálysértések súlyukat, társadalomra veszélyességüket,
továbbá szankciós rendszerüket illetően sem állíthatók egymással párhuzamba”;
• „nem kezelhetők a szabálysértések ugyanolyan igénymércével, mint a bűncselekmények, illetve a büntető eljárás során érvényesülő garanciális szabályok”;
• „a szabálysértési eljárás a büntető eljáráshoz képest egyszerűbb, nem érvényesülnek
benne maradéktalanul a büntető eljárás alapelvei sem”;
• „a szabálysértési eljárás nélkülözi a vád-védelem-ítélkezés funkciók megosztását, a tárgyalás nélküli eljárásban a kontradikciót, s nem deklarált az ártatlanság vélelme sem”,
bár annak „bizonyos elemei, így a hatóságok bizonyítási kötelezettsége és a kétségeknek
az elkövető javára való értékelési kötelezettsége érvényesül ebben az eljárásban is”;
• a szabálysértési törvény ezen felül is „számos olyan garanciális elemet tartalmaz,
amely az alapvető emberi-állampolgári jogok érvényesülését és védelmét szolgálja”
[1284/B/1990/5. AB határozat, ABH 1991, 562., 563–564.].
A határozat fenti megállapításaiból olyan kép is kirajzolódhat, hogy a szabálysértésekre általában nem terjednek ki a büntetőjogi vonatkozású alkotmányos garanciák (vesd össze például: Kántás 1998, 88.), még akkor sem, ha törvényi szinten a jogalkotó ezeket bizonyos
körben biztosítja. A határozat szövege (sajnos) szinte csábít egy ilyen következtetés levonására, amit azonban – egy mélyebb elemzés alapján – érdemes árnyalni. Az idézett megállapítások ugyanis többségükben elsősorban a szabálysértési jogot, nem pedig az azzal szemben
támasztott alkotmányos garanciákat jellemezték. Ráadásul a büntetőjogi garanciák egyikét
(az ártatlanság vélelmét) a testület alkalmazta is az adott ügyben, ha annak megsértését
nem is állapította meg. Ellenkező esetben ugyanis nem szerepelhetett volna a határozatban,
hogy „az elkövető kifejezés használata nem alkotmányellenes és nem jelenti az ártatlanság
vélelmének megsértését” [1284/B/1990/5. AB határozat, ABH 1991, 562., 564.]. A határozat
azonban nem elemzi részletesen, hogy ezen alkotmányos garancia alkalmazásának mi volt
az alapja. Nem utal arra sem, hogy az ártatlanság vélelme ebben a vonatkozásban különleges elbánásban részesül-e a többi büntetőjogi vonatkozású alapjoghoz viszonyítva. Így
azt sem tárgyalja, hogy egy ilyen különleges megítélés oka az ártatlanság vélelmének más
büntetőjogi vonatkozású garanciáknál tágabb alkalmazási köre lenne vagy éppenséggel az,
hogy itt egy általános jogállami garanciáról van szó (vesd össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság
vélelme). Ítélkezési gyakorlatának kezdetén tehát az Alkotmánybíróság a szabálysértési jog
számára alacsonyabb védelmi szintet biztosított a bűncselekményekhez képest, de ez nem
zárta ki egyes büntetőjogi vonatkozású alkotmányos garanciák érvényesítését.
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2.2.1.2. A szabálysértések egy részére vagy mindegyikére kiterjesztett garanciák
A későbbi jogfejlődés megkerülhetetlen mérföldköve a 63/1997. (XII. 12.) AB határozat.
Még akkor is, ha ez ma már nem hatályos [vesd össze: Alaptörvény, Záró és vegyes rendelkezések 5. pontja], de elemzése nélkülözhetetlen a szabálysértések alkotmányossági
megítélésével kapcsolatos bármilyen későbbi fejlemény megértéséhez.
A bírói út követelménye • Az Alkotmány 1997-benhatályos rendelkezése szerint „a Magyar
Köztársaságban […] mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat […]
a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson
bírálja el” [Alkotmány 57. § (1) bek.]. Az Alkotmány egy másik – nem az alapvető jogok
és kötelességek között elhelyezkedő – rendelkezése szerint „a bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét” [Alkotmány 50. § (2) bek.].
A 63/1997. (XII. 12.) AB határozat ezen garancia vonatkozásában érvényesülő elvi
tétele szerint „a szabálysértés »kétarcú« jogintézmény: a szabálysértések egy része ún. közigazgatás-ellenes cselekmény (pl. engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése),
másik része pedig az emberi együttélés általános szabályait sértő magatartás, ún. kriminális cselekmény (pl. tulajdon elleni bűncselekmények értékhatárral elválasztott alakzatai)”
[63/1997. (XII. 12.) AB határozat, Indokolás II.1. pont, ABH 1997, 365., 367–368.].
Az Alkotmánybíróság szerint „az úgynevezett kriminális szabálysértések esetében”
az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglalt „a bírósághoz fordulás joga mint alkotmányos alapjog teremt alapot az elkövetők számára a bírósági úthoz”. Ezzel szemben
az úgynevezett „közigazgatás-ellenes” „szabálysértések miatt kiszabott büntetés tekintetében” az Alkotmány 50. § (2) bekezdésében foglalt követelményre figyelemmel kell
„a bírói út igénybevételének lehetőségét” biztosítani [63/1997. (XII. 12.) AB határozat,
Indokolás II.1. pont, ABH 1997, 365., 368.].
A fenti felosztás alkotmánybírósági alkalmazását a jogirodalom igen erőteljesen kritizálta. A szabálysértések jogtudományi felosztása ugyanis elsősorban „didaktikai […] célokat
szolgált”, így nem feltétlenül tartották alkalmasnak arra, hogy az alkotmányjogi megítélés
mércéjeként szolgáljon. Különösen akkor nem, ha „az Alkotmánybíróság a szabálysértések
általa elfogadott kettős természetét olyan kritériumnak tekinti, amely megalapozza egy
egységes jogintézmény eljárásjogi megosztását, így a kétféle logikájú és eltérő rendeltetésű
bírói út megteremtését” (Papp 1998, 15.). Tanulmányunk tekintetében ehhez azt is érdemes
hozzátenni, hogy az Alkotmánybíróság határozata alapján a különböző szabálysértések
elbírálására különböző garanciális követelményeket kellene alkalmazni, így a két eljárás
nemcsak fórumrendszerében, hanem a ténykérdések és a jogkérdések felülbírálata tekintetében is eltérő lett volna.
Különösen érdekes ennek kapcsán arra is utalni, hogy korábban is volt olyan szakirodalmi álláspont, amely csak a kriminális szabálysértések garanciális eljárásának büntetőjoghoz közelítését javasolta (Papp 1983, 911.). Ezzel szemben azonban volt olyan kritika
is, amely ezen felosztást nem tekintette aggálytalannak, de semmiképpen nem tekintette
megfelelő alapnak arra, hogy szabálysértéseket „kétféle fórum előtt, kétféle eljárásban”
bíráljunk el (Farkas–Kántás 1994, 167.).
Az Alkotmánybíróság felhívta a figyelmet arra, hogy a strasbourgi emberi jogi bíróság „eddig rendelkezésre álló gyakorlata is abba az irányba mutat, hogy az ún. krimi-
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nális szabálysértések tekintetében az Egyezmény 6. cikk 1. bekezdés első mondata szerinti
tisztességes (ún. fair) eljárás valamennyi követelményének megfelelő bírói utat szükséges
biztosítani. […] Az Egyezményhez fűzött magyar fenntartásra tekintettel a Bíróság
Magyarországot konkrét ügyben elmarasztaló döntésére jelenleg nem lehet számítani.”
[63/1997. (XII. 12.) AB határozat, Indokolás II.1. pont, ABH 1997, 365., 368–369.] (A magyar fenntartás kapcsán lásd átfogóan: Bittó 1995, 219–239.)
Ebben az egy vonatkozásban azonban a határozat nem pontosan tükrözi az EJEB
gyakorlatát, annak alapján ugyanis a jogellenes cselekmény jellege csak az EJEE 6. cikk
(1) bekezdésében szereplő büntetőjogi garancia alkalmazásáról szóló döntés egyik faktora
[vesd össze: Lutz-ítélet, § 55.]. Így viszont az EJEE alapján a tisztességes (úgynevezett fair)
eljárás követelményének megfelelő bírói utat olyan szabálysértések tekintetében is biztosítani kell, amelyek nem kriminális jellegűek.
A határozat koncepciójától alapvetően eltér Sólyom László a 63/1997. (XII. 12.) AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolása, amely szerint „a szabálysértési határozatok bírósági felülvizsgálatának alkotmányi megalapozásához nem releváns a védett tárgy minősítése
»közigazgatás-ellenes« vagy »ún. kriminális cselekmény« kategóriákba”.
A „szabálysértés kategóriájában” ugyanis Sólyom szerint „a »megtorlás«, a represszió,
a generális prevenció jelenik meg […], ezt a büntetőjogias karakterét az eljárási garanciák
terén is el kell ismerni”. Erre figyelemmel „az Alkotmány 57. § (1) bekezdése jelenti ezért
önmagában és kizárólagosan az alapját a szabálysértési határozatok bírósági felülvizsgálatának”. Kifejezetten utalt rá, hogy „szabályszegések dekriminalizálásakor fordul a jog
a szabálysértés kategóriájához, […] ezt a büntetőjogias karakterét az eljárási garanciák
terén is el kell ismerni”.
Sólyom László külön utal rá, hogy álláspontját támasztja alá „a dekriminalizált közlekedési szabályszegés miatt alkalmazott igazgatási szankció esetén a közismert Öztürk
ítélet, […] amelyre azonban a Magyar Köztársaság fenntartása miatt csupán példaként hivatkozhat”, illetve „az Alkotmánybíróság az 57. § (1) bekezdés értelmezésében mondhatja
ki ezt a követelményt (de strasbourgi konkrét döntéseket nem említhet az indokolásban
a fenntartás miatt)”.
Jogeset 2/a megoldása. Saxon Bálintnak az Alkotmánybíróság értelmezése szerint
alkotmányos joga volt bírósághoz fordulni, ez a joga lopás esetén az Alkotmány 57. §
(1) bekezdésén alapul.
Jogeset 2/b megoldása. Saxon Bálintnak méhészeti szabálysértés esetén is alkotmányos joga volt bírósághoz fordulni. Ezt az Alkotmánybíróság szerint az Alkotmány
50. § (2) bekezdése alapozta meg, Sólyom László szerint viszont az Alkotmány 57. §
(1) bekezdése.

Az ártatlanság vélelme • Az 1949. évi XX. törvény (Alkotmány) akkoriban hatályos szövege arról is rendelkezett, hogy „a Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek
mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította
meg” [Alkotmány 57. § (2) bek.]. Az „Alkotmánybíróság álláspontja szerint a jogállam
egyik alapelve az ártatlanság vélelmének elve […]. Ez az alkotmányos elv – bár elsősorban
büntetőjogi elv – az Alkotmánybíróság értelmezése szerint egyéb (különösen kriminális
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jellegű) eljárásokban – így a szabálysértési eljárásban – is alkalmazható.” [63/1997. (XII. 12.)
AB határozat, Indokolás II.3. pont, ABH 1997, 365., 372.]
Ezen garancia kapcsán a határozat a következő eszmefuttatást tartalmazza: a „szabálysértési eljárás rendje inkább közelít az államigazgatási eljárás általános szabályaihoz,
de a büntetőeljárás egyes elemeiből is építkezik: így például a felelősségi szabályok terén.
Szabálysértés elkövetője csak meghatározott életkort elért és megfelelő felismerési,
akaratképző képességgel rendelkező természetes személy lehet, a büntetőjogi értelemben vett
felróhatóság alapján. Szabálysértés miatt az elkövető akkor vonható felelősségre, ha cselekménye szándékos vagy gondatlan […], a bizonyítási teher – a büntetőeljáráshoz hasonlóan – a hatóságokat terheli. A szabálysértési felelősségre vonás pedig a jogsértés természete, az elbírálás rendje és a szankció jellege tekintetében a büntető-igazságszolgáltatáshoz
áll közel, azzal rokon. A szabálysértési felelősség – legyenek bár az elkövetett jogsértések
igazgatásellenesek vagy kriminális jellegűek – alapvetően »bűnfelelősség«, azaz természetes személy múltban elkövetett jogsértésére válaszol, s a felróhatóság alapján meghatározott – represszív jellegű – joghátrányt helyez kilátásba.” [63/1997. (XII. 12.) AB határozat,
Indokolás II.3. pont, ABH 1997, 365., 371.]
A fenti érvelés nem áll egységes logikai alapon. Ha az ártatlanság vélelmének elve
a jogállam egyik alapelve (lenne), akkor minden eljárásban érvényesülnie kellene. Ekkor
viszont alkalmazási körének megvonásánál teljesen mindegy, hogy a szabálysértési jog
hasonló-e a büntetőjoghoz. A büntetőjoghoz való hasonlóság (kriminális jelleg) csak a büntetőjogi garanciák alkalmazása esetén lehet releváns körülmény.
Az Alkotmánybíróság álláspontja ráadásul végső soron oda vezet, hogy az ártatlanság
vélelme alkotmányos garanciaként tágabb körben biztosít védelmet (nevezetesen az igazgatásellenes szabálysértések esetén is), mint a tisztességes eljárás az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelménye. Ez viszont számos feloldhatatlan ellentmondáshoz
vezet, így akkor az igazgatásellenes szabálysértés elkövetőjét ártatlannak kell vélelmezni,
amíg bűnösségét a bíróság nem állapítja meg, de nem követelmény, hogy cselekményét bíróság bírálja el. Ebből is látható, hogy miért helyesebb az Emberi Jogok Európai Bírósága
azon megoldása, hogy Az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke 2. bekezdésében
megfogalmazott ártatlanság vélelme a tisztességes eljárás egyik aspektusa [vesd össze: Lutz
v. Germany, 25 August 1987, Series A no. 123, § 52]. Egy speciális rendelkezés hatóköre
ugyanis nem lehet tágabb az általánosnál.
Ha ebben a vonatkozásban egyszerűen Sólyom László megközelítését alkalmazzuk,
akkor az Alkotmány 57. § (2) bekezdése büntetőjogi garanciaként azért vonatkozik az összes
szabálysértésre, mert azok a bűncselekményekhez hasonló jellegűek.
A nullum crimen sine lege elv • Az Alkotmány arról is rendelkezett, hogy „senkit nem lehet
bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés
idején a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény” [Alkotmány 57. § (4) bek.]. Ezt
a rendelkezést az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, mint amelyből a bűncselekmények
nem pusztán jogi, hanem törvényi szabályozásának a követelménye ered. Így „csak az elkövetéskor hatályos törvény szerint lehet elítélni (bűnösnek nyilvánítani) és megbüntetni
(büntetéssel sújtani). Ezt követeli meg az Alkotmány 57. § (4) bekezdése”, illetve „a bíróság
az elkövetéskor hatályos törvény szerint bírálja el a bűncselekményt (állapítja meg a bün-
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tetőjogi felelősséget, nyilvánít bűnössé, ítél el), a büntetést is eszerint szabja ki” [11/1992.
(III. 5.) AB határozat, Indokolás IV.4. pont, ABH 1992, 77., 87.].
Az Alkotmánybíróság 63/1997. (XII. 12.) AB határozatában egyáltalán nem vizsgálta,
hogy a szabálysértési jog szabályozása az Alkotmány 57. §-ának (4) bekezdésében foglalt – fentebb idézett – rendelkezésnek megfelel-e.
Ha ennek vonatkozásában is a többségi vélemény által tett megkülönböztetést alkalmazzuk, akkor a szabálysértési jog akkori szabályozása annyiban volt alkotmányellenes,
amennyiben a kriminális szabálysértést nem törvényben szabályozták. Ebben az esetben
az alkotmányellenesség csak néhány tényállást érintett volna, mivel a kriminális szabálysértések nagy részét az 1968. évi Sztv. tartalmazta. Alkotmányellenes volt azonban
a csendháborítás azon fordulata, amely mások nyugalmának zavarásával valósul meg, ezt
ugyanis – kriminális jellege ellenére – rendeleti szinten szabályozták [17/1968. (IV. 14.)
Korm. rendelet 23. § (1) bek. (hk.): „Aki lakott területen, az ott levő épületben vagy az ahhoz
tartozó telken, továbbá tömegközlekedési eszközön indokolatlanul olyan zajt okoz, amely
alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja.”].
Ha e garancia tekintetében a Sólyom-féle párhuzamos indokolás megközelítését alkalmazzuk, akkor az összes szabálysértést törvényben kellett volna szabályozni. Ezzel viszont
az akkori szabálysértési jog egésze nyilvánvalóan nem volt összhangban, hiszen akkoriban
hatályban volt a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet (1968. évi R.) a benne szereplő több mint
másfél száz szabálysértéssel, valamint számtalan szabálysértést statuáló önkormányzati
rendelet.
Jogeset 2/b megoldása. A Saxon Bálinttal szemben alkalmazott törvényi tényállás
rendeleti szabályozása az Alkotmánybíróság szerint nem lett volna alkotmányellenes,
mivel nem kriminális szabálysértésről volt szó. Ezzel szemben Sólyom László indokolása alapján az 1968. évi R. összes tényállása, így a méhészeti szabálysértésé is
alkotmányellenes volt.

A 29/2000. (X. 11.) AB határozat alapján „mivel a szabálysértési tényállások jelentős része
kriminális jellegű magatartásokat szankcionál, irányadónak kell tekinteni az Alkotmány
57. § (4) bekezdésében foglaltakat, miszerint senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog szerint nem
volt bűncselekmény. Ezt követeli meg a visszaható hatály tilalmát magában foglaló jogbiztonság elve (előreláthatóság, kiszámíthatóság), amely a jogállamiságból folyik, és amelynek
logikus előfeltétele a törvény elkövetéskori megismerhetősége.” [29/2000. (X. 11.) AB határozat, Indokolás III/2. pont.]
Ebben a határozatában a testület tehát már végre állást foglalt az Alkotmány 57. §
(4) bekezdésében foglalt garancia szabálysértési jogra való kiterjesztésével kapcsolatban
(ráadásul igenlő választ adott). Az ehhez kapcsolódó indokolás viszont több szempontból
is erősen vitatható – és a korábbi gyakorlatnak csak egy részével összhangban lévő – megállapításokat tartalmaz.
Az 1999. évi Sztv. szabályozása alapján igencsak kérdéses volt, hogy a szabálysértések
„jelentős része” valóban kriminális jellegű magatartásokat szankcionált-e. A szabálysértési
tényállások nagy többsége ugyanis akkoriban igazgatásellenes volt [vesd össze: 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet II. fejezet, III. fejezet II. cím, VII–XII. fejezet].
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Ha a szabálysértések többsége mégis kriminális jellegű lett volna, akkor is nehezen érthető, hogy ez miért indokolta volna az Alkotmány 57. § (4) bekezdésében szereplő garancia
alkalmazását a többi szabálysértés tekintetében. Ha pedig e garancia minden szabálysértésre
alkalmazható, akkor ennek alapján az 1968. évi R.-t és az összes szabálysértést statuáló
önkormányzati rendeletet meg kellett volna semmisíteni.
Az Alkotmánybíróságnak ráadásul felül kellett volna vizsgálta addigi gyakorlatát
az Alkotmány 57. § (1) bekezdése tekintetében. Akkor ugyanis nem indokolt kizárólag
a kriminális szabálysértésekre vonatkoztatni ezen büntetőjogra vonatkozó alkotmányos
garancia védelmi körét sem.
Az Alkotmánybíróság e határozata bizonytalannak tűnik abban a vonatkozásban
is, hogy mi a szerepe a jogbiztonságnak [mint az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből eredő
általános jogállami követelménynek] a tételes büntetőjogi garanciák alkalmazásánál.
Ez azonban már a kezdetektől jellemezi az Alkotmánybíróság büntetőjogi tárgyú ítélkezését
(Hollán 2009, 2063. o. 272. msz.).
2.2.1.3. Minden szabálysértésre irányadó, de csökkentett mértékű garancia
Az Alkotmánybíróság 398/E/2000. AB határozatában „előkérdésként vizsgálta azt, hogy
a szabálysértések tekintetében releváns-e az indítványozó által hivatkozott egyik alkotmányi
rendelkezés [(Alkotmány) 57. § (3) bekezdés: védelemhez való jog] kifejezetten büntetőjogi
tartalma” [398/E/2000. AB határozat, ABH 2004, 1441., 1444.]. Ennek során arra a következtetésre jutott, hogy a szabálysértési törvény kifogásolt rendelkezése és „az Alkotmány
57. § (3) bekezdése közötti összefüggés megáll ugyan, de a védelemhez való jog alkotmányos
követelményének érvényesülése – a büntető- és a szabálysértési eljárás különbözőségére
tekintettel – nem azonos módon és ebből következően eltérő mérce alapján ítélhető meg”
[398/E/2000. AB határozat, ABH 2004, 1441., 1444.].
Erre a megállapításra a testület korábbi gyakorlatának [1284/B/1990. AB határozat,
ABH 1991, 562., 563–564.; 63/1997. (XII. 12.) AB hat., ABH 1997, 365., 368–369.] elemzését
követően jutott. Az idézett végkövetkeztetés alapjául azonban a korábbi gyakorlatból csak
a későbbi határozatban igen részletesen idézett 1284/B/1990/5. AB határozat szolgálhatott.
Azon belül is azon megállapítás, hogy „nem kezelhetők a szabálysértések ugyanolyan igénymércével, mint a bűncselekmények, illetve a büntető eljárás során érvényesülő garanciális
szabályok” [1284/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 562., 563–564.].
A 398/E/2000. AB határozat azonban idézi 63/1997. (XII. 12.), illetve a 29/2000. (X. 11.)
AB határozatot is, holott azok a fentiektől eltérő következtetést alapoznak meg. Az előbbi
az Alkotmány 57. § (1) bekezdésére vonatkozó része alapján ugyanis csak a kriminális szabálysértéseket lehetne az Alkotmány 57. § (3) bekezdésében foglalt garancia alá vonni. Az utóbbi
szerint pedig az összes szabálysértést (többségük kriminális természete miatt) az Alkotmány
57. § (3) bekezdésében foglalt garancia alá kell vonni.
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2.2.1.4. A büntetőjogi garanciák teljes kiterjesztése felé
Egy új megközelítés hajnalát jelezte a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat, amely – ugyan még
az Alkotmány alapján az 1999. évi Sztv. vonatkozásában született – több vonatkozásban is
a jelenlegi alkotmánybírósági megközelítés (vesd össze: 2.2.2. pont) előképének tekinthető.
A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat a testület korábbi gyakorlatát úgy összegezte,
hogy „a szabálysértési jogban a jogellenes cselekmények két fajtája különböztethető meg:
az ún. közigazgatás-ellenes cselekmények (például engedélyköteles tevékenységek engedély
nélküli végzése) és a kriminális cselekmények (például a tulajdon elleni bűncselekmények
értékhatárral elválasztott alakzatai). Akár közigazgatás-ellenes, akár kriminális cselekményről van szó, a szabálysértés a büntető anyagi jog talaján áll, s a felelősségi szabályok
terén a büntetőeljárás egyes elemeiből építkezik.” Ezt követően egy szó szerinti idézet szerepel a 63/1997. (XII. 11.) AB határozat azon részéből, amely az 57. § (2) bekezdés kapcsán
a szabálysértési jog büntetőjogi hasonlóságát hangsúlyozza [176/2011. (XII. 29.) AB határozat, Indokolás III. pont].
A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat azonban csak látszólag (első olvasásra), tartja fenn
a 63/1997. (XII. 11.) AB határozatban foglaltakat. Valójában abból csak az egyik [az 57. §
(2) bekezdésével kapcsolatos] megközelítést (vesd össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság vélelme) veszi át, de egyáltalán nem említi azon felfogást, amely a szabálysértések kettős természetének a garanciák tekintetében is jelentőséget tulajdonított (vesd össze: 2.2.1.2. pont).
Ezáltal viszont a határozat – ki nem mondott – hangsúlyváltást jelent a büntetőjogra vonatkozó alkotmányos garanciák szabálysértési jogra való alkalmazásánál. Ebben ugyanis
az Alkotmánybíróság lényegében általános szabályként tételezi azt, hogy a büntetőjogi
garanciák kiterjednek a szabálysértések mindegyikére.
A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat érdekessége azon megállapítás is, amely szerint a kifogásolt rendelet „mint kriminális cselekményt szankcionálja a szemét kiöntését,
a szemét gyűjtőedényzetből való kivételét és a guberálást. Az Alkotmánybíróság ezért a következőkben azt vizsgálta, hogy a Rendelet 14. § (2) bekezdése alkotmányos módon minősíti-e szabálysértésnek ezeket a magatartásokat.” [176/2011. (XII. 29.) AB határozat, ABH
2011, 622., 625.]
Ennek alapján a kriminális jelleg lényeges tényező a szabálysértések büntetni rendelésére vonatkozó alkotmányos garanciák alkalmazása esetén. A határozat nem túl szerencsés
szóhasználatával szemben azonban nyilvánvalóan nem csak „ezért” kellett azt vizsgálni,
hogy a rendelet alkotmányos módon minősít-e szabálysértésnek bizonyos magatartásokat.
Ilyen mérlegelésre igazgatásellenes szabálysértések esetén is sort kell keríteni, ha nem is
feltétlenül azonos alkotmányos standardok alapján. A testület azonban sajnos nem specifikálta, hogy a kriminális jellegnek mi a jelentősége az alkotmányos megítélés tekintetében.
A 176/2011. (XII. 29.) AB határozat az abban vizsgált tényállás alkotmányellenességét
egyébként olyan rendelkezések alapján mondta ki, amelyek egyáltalán nem büntetőjogi
vonatkozásúak. Az Alkotmánybíróság ugyanis kizárólag a következő (nem büntetőjogspecifikus) általános jogállami garanciákat vizsgálta:
• „az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja” [Alkotmány 8. §
(2) bek.];

Nemzetközi jogi és alkotmányos garanciák

45

• „a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet
ellentétes más jogszabállyal” [44/A. § (2) bek.];
• „minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani” [Alkotmány 54. § (1) bek.];
• „a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára
az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen
faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül”
[Alkotmány 70/A. § (1) bek.].
Erre figyelemmel viszont a benne szereplő, a büntetőjogi vonatkozású garanciák hatókörére
vonatkozó megállapítások kizárólag obiter dictumként értékelhetők.
Jogeset 2/c megoldása. Saxon Bálintnak az Alkotmány 57. § (1) bekezdésén alapuló
joga, hogy a szabálysértési hatóság határozatával szemben a bírósághoz forduljon.
Az 1999. évi Sztv. ezt a jogát biztosította is [88. § (1) bek., 89. § (2) bek.].

2.2.2. Az Alkotmánybíróság jelenleg irányadó döntése
A szabálysértési jog és a büntetőjogi garanciák kapcsolata tekintetében az Alkotmánybíróság
jelenleg irányadó álláspontját a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat tükrözi, amely már
az Alaptörvény és a 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) hatálybalépése után született.
2.2.2.1. A szabálysértési jog változásai
Az Alkotmánybíróság szerint a 2012. évi II. törvény „alapvetően változtatta meg a szabálysértés intézményének funkcióját, helyét a jogrendszerben” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [21]}. A testület által felsorolt körülmények egy része tekintetében azonban újdonságról nem beszélhetünk.
Az Alkotmánybíróság értékelése alapján a szabálysértés „hasonló szerepet tölt be
a jogrendszerben, mint [a] kihágás” {[38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [27]}.
E megállapítás azonban nem mutat rá igazi változásra. A szabálysértési jog ugyanis már
kezdeteitől hasonló szerepet tölt be a jogrendszerben, mint a kihágás, a két jogintézmény
„hasonlósága” Király Tibor 1955-ből származó megfogalmazásában „aligha lehet vitás”
(Király 1955, 549.). Az egész jogterület úgy született, hogy az 1955. évi 17. tvr. következtében a kihágások egyik (ráadásul jelentősebb) része szabálysértéssé vált (Papp 1998,
10.). Ezt csak fokozta a szabálysértési jog létezésének második évében a tulajdon elleni
szabálysértések megjelenése [1956. évi 16. tvr. 2. § (1) bek.], illetve a jogfejlődés későbbi
fejleményei is (ezekre lásd például: Papp 1987, 231., 233.).
Az Alkotmánybíróság szerint „a Szabs. tv. mind felelősségi dogmatikájában, mind
az eljárás szabályozásában büntetőjogi és büntető eljárásjogi megoldásokat alkalmaz.
(Pl. a Szabs. tv. 29. §-a kimondja, hogy a szándékosság és a gondatlanság, a kísérlet,
a felbujtó, a bűnsegéd, a hozzátartozó, a csoportos elkövetés, a nagy nyilvánosság fogalmára,
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valamint a büntethetőséget kizáró okokra a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény által
meghatározottakat a szabálysértésekre is alkalmazni kell. De ebbe a körbe tartozónak lehet
tekinteni a halmazati büntetésre, az ismételt elkövetésre vonatkozó szabályozást vagy a szabálysértési nyilvántartás szabályait is).” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [25]}
A szabálysértési jog e jellemzőinek mindegyike azonban már jóval korábban fennállt. Így
például az utaló rendelkezésekre lásd az 1999. évi LXIX. törvény (1999. évi Sztv.) 31. §
(1) bekezdését, az ismételt elkövetésre (legalábbis súlyosító körülményként) 23. § (2) bekezdését, a nyilvántartásra pedig a 27. §-át. Sőt, büntetőjogi és büntető eljárásjogi megoldások alkalmazását már a 63/1997. AB határozat is megállapította, még akkor is, ha ez nem
az Alkotmány 57. § (1), hanem csak (2) bekezdésére vonatkozó érvelésben jelent meg (vesd
össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság vélelme).
Az Alkotmánybíróság szerint a „szabálysértés a Szabs. tv.-nyel lényegében a trichotom
büntetőjogi rendszer harmadik, legenyhébb szintjévé vált” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [27]}. Ez valóban újdonság lenne, de sajnos érdemben nem tekinthető helyt
állónak. Ma is irányadó ugyanis Király Tibor azon megállapítása, hogy „a kihágás azonban
bűncselekmény volt, a szabálysértés meg nem az” (Király 1955, 549.). A szabálysértés
tehát továbbra sem a trichotom büntetőjogi rendszer része. Ettől természetesen lehet ahhoz
hasonló jogintézmény, amelyre ennek következtében a büntetőjogi garanciák vonatkoznak.
Mindezek alapján tehát már jóval korábban is kimondható lett volna, hogy a szabálysértés a kihágás örököse, kvázibűncselekmény, büntetőjogi megoldásokat alkalmazó jogterület, így a büntetőjogi garanciákat megfelelően alkalmazni kell rá. Éppen ezt jelentette
egyébként (legalább részben) az Alkotmány 57. § (2) bekezdése tekintetében a 63/1997.
(XII. 12.) AB határozat többségi véleménye (vesd össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság vélelme), illetve az Alkotmány 57. § (1) bekezdése tekintetében Sólyom László párhuzamos
indokolása (vesd össze: 2.2.1.2. pont, A bírói út követelménye).
A határozat szerint „a Szabs. tv. kizárólag a »kriminális cselekmények« elleni fellépés
eszközeként szabályozza a szabálysértést”, illetve „a szabálysértés elvesztette a közigazgatás-ellenes magatartások szankcionálásában betöltött szerepét” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [23]–[27]}. A szabálysértési törvényt preambuluma szerint a jogalkotó
valóban a „kriminális cselekmények elleni hatékony fellépés érdekében” alkotta meg, de
ebből a jogalkotói deklarációból nem következik, hogy a szabálysértések mindegyike valóban kriminális cselekmény lenne. Ennek cáfolatára alkalmas például azon (kizárólag
közigazgatás-ellenes) cselekmény büntetni rendelése, amelyet az követ el, aki „a tanítási
hetek szervezésére […] vonatkozó rendelkezéseket megszegi” [Szabs. tv. 248. § (3) bek.
b) pont], illetve „a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges […] intézményi […]
adatokat tartalmazó információs rendszerében történő bejelentkezési kötelezettségét nem
teljesíti” [Szabs. tv. 248. § (4) bek. a) pont].
2.2.2.2. Az alkotmányos garanciák
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy „a szabálysértések és a szabálysértési eljárás
kriminális jellegére tekintettel, a szabálysértési kódex rendelkezéseinek felülvizsgálata során
az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatában is – összhangban az Emberi Jogok Európai
Bíróságának gyakorlatával – az alkotmányos büntetőjog követelményeit alkalmazta”.

Nemzetközi jogi és alkotmányos garanciák

47

Arra is utalt, hogy „a szabálysértési jognak a büntető, büntető eljárási joggal való rokonságával kapcsolatosan a 63/1997. (XII. 11.) AB határozatban kifejtettek alapján egyre szélesebb körben vont le következtetéseket a szabálysértési jogra nézve az Alkotmánybíróság
az Alkotmány büntetőjogi alapelveket megállapító rendelkezéseire és korábbi büntetőjogi
és büntető eljárásjogi gyakorlatában kimunkált követelményekre hivatkozással.” Hivatkozott
arra is, hogy korábbi „határozataiban büntetőjogi alkotmányos elvek, eljárási követelmények alkalmazása során hivatkozott az Alkotmánybíróság a szabálysértési és a büntetőjog
szoros összefüggésére, arra mutatott rá, hogy – a szabálysértési eljárás kriminális jellegére
tekintettel – ez az eljárás is meg kell, hogy feleljen a büntető eljárással szemben támasztott,
Alkotmányból levezethető legalapvetőbb követelményeknek” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [29], [33], illetve [34]}.
Az Alkotmánybíróság fenti retrospektív megállapításai azonban csak részben (semmiképpen sem teljesen) helytállók. A 63/1997. (XII. 12.) AB határozat ugyanis az Alkotmány
57. §-ának(1) bekezdését csak a kriminális szabálysértések tekintetében alkalmazta. Ebben
a vonatkozásban tehát a fenti retrospektív megállapítások nem a korábban követett többségi
álláspontot jellemzik találóan, hanem paradox módon Sólyom László párhuzamos indokolásában szereplő gondolatait (vesd össze: 2.2.1.2. pont, A bírói út követelménye) vetítik vissza
a testület álláspontjaként. A korábbi gyakorlat retrospektív jellemzése az abban idézett döntések közül helytálló az Alkotmány 57. § (2) bekezdése tekintetében a 63/1997. (XII. 12.)
AB határozatra (vesd össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság vélelme), az 57. § (4) bekezdése
tekintetében a 29/2000. (X. 11.) AB határozatra (vesd össze: 2.2.1.2. pont, A nullum crimen
sine lege elv), valamint a 176/2011. (XII. 29.) AB határozatra {vesd össze: 38/2012. (XI. 14.)
AB határozat, Indokolás [32], [33], illetve [35]}. Azonban ez utóbbi döntések részben
nem a 63/1997. (XII. 12.) AB határozat alapján születtek, hanem – az Alkotmánybíróság
retrospektív önjellemzésével szemben – annak más részeivel kifejezetten ellentétes megállapításokat is tartalmaztak. Ezenfelül a testület elfeledkezett a 398/E/2000. AB határozatról, amely az Alkotmány 57. § (3) bekezdésének alkalmazásában a bűncselekmény miatt
folyamatban lévő eljárásokhoz képest kifejezetten csökkentett szintű védelmet biztosított
a szabálysértési eljárás alá vont személyeknek (vesd össze: 2.2.1.3. pont).
A változásokra tekintettel a testület már csak az úgynevezett kriminális szabály
sértésekre vonatkozó alkotmányos követelményeket idézi {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [30]}, ezzel azonban lényegében érvényben tartja a 63/1997. (XII. 12.) AB határozat azon megközelítését is, hogy az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése [amely
az Alkotmány 57. § (1) bekezdése örökébe lépett] csak a kriminális szabálysértésekre vonatkozik. Az alkotmánybírósági mérce tehát változatlan, az egy ettől elkülönülő kérdés, hogy
a szabálysértési jog változásaira tekintettel most már minden szabálysértés e garancia alkalmazási körébe tartozik. Ezt az értelmezést erősíti egy későbbi határozat azon megállapítása,
hogy a 63/1997. (XII. 12.) AB határozatában „kifejtetteket az Alkotmánybíróság megerősítette” a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatban {30/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [49]}.
Míg tehát a 176/2011. (XII. 29.) AB határozat az alkotmányos mérce tekintetében is egyértelműen új gyakorlat nyitánya volt (vesd össze: 2.2.1.4. pont), addig a 38/2012. (XI. 14.)
AB határozat vonatkozásában ilyen értelmezés nem szükségszerű (bár nem is kizárt).
A testület szerint a „szabálysértési jog jogrendszerben elfoglalt helyének […] megváltozására tekintettel az Alkotmánybíróságnak […] azt kellett vizsgálnia, hogy valamely
magatartás szabálysértéssé nyilvánításának alkotmányossági vizsgálata során mennyiben
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alkalmazandók az alkotmányos büntetőjog követelményei” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [28]}.
Ha az Alkotmány 57. § (1)–(4) bekezdését legalábbis a testület szóhasználatában az alkotmányos büntetőjog követelményének tartjuk [e fogalom hazánkban az Alkotmánybíróság
11/1992. (III. 5.) AB határozatában jelent meg], akkor a büntetőjogi garanciák egyik részének (például az ártatlanság vélelmének, a nullum crimen elvnek) tekintetében nem
a szabálysértési jog változására tekintettel kellett volna vizsgálni a vonatkozó alkotmányos
rendelkezések alkalmazhatóságát. A szabálysértések ugyanis már korábban is ezek alkalmazási körébe tartoztak (vesd össze: 2.2.1.2. pont, Az ártatlanság vélelme, A nullum crimen
sine lege elv). A változásokra tekintettel az Alkotmánybíróságnak csak azon büntetőjogi garancia (például a tisztességes eljárás részét képező bírói út) alkalmazhatóságát kellett volna
vizsgálnia, amelyet a testület korábbi gyakorlatában a szabálysértések nem mindegyikére
alkalmazott (vesd össze: 2.2.1.2. pont, A bírói út követelménye).
Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy „tekintettel a szabálysértési jog szerepének
megváltozására és arra, hogy a szabálysértések elkövetői személyes szabadságot korlátozó
szankcióval is sújthatók, […] a büntetendővé nyilvánítással kapcsolatosan korábbi gyakorlatában megfogalmazott követelmények a szabálysértéssé nyilvánításra is irányadók”
{38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [47]}.
Ha a szabálysértések mindegyike valóban kriminális cselekmény, akkor az Alaptörvény
XXVIII. cikkének (1) bekezdésében meghatározott [az Alkotmány 57. § (1) bekezdésével
azonos] garancia most már mindegyik szabálysértés esetén alkalmazható. Ebben az esetben
tehát a vizsgálati tárgy olyan módon változott, hogy megfelel a változatlan alkotmányos
mércének. Ebben a vonatkozásban felvethető az is, hogy a jogalkotó – a szabálysértések
kriminális jellegének kizárólagosságát deklarálva – saját magát helyezte az Alaptörvény
(az Alkotmányhoz képest érdemben) változatlan garanciája alá.
Ha viszont az alkotmányos megítélés szempontjából nem a jogalkotói deklarációt,
hanem az attól független – materiális kritériumokon alapuló – elemzést tartjuk döntő tényezőnek, akkor csak azt állapíthatjuk meg, hogy a szabálysértések többsége kriminálisnak
minősül. Ekkor viszont kérdéses marad az, hogy a nem kriminális szabálysértésekre miért
kellene az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdésében szereplő büntetőjogi garanciát alkalmazni. Ugyanez a kétség merül fel azon változás értékelése kapcsán is, hogy
a Szabs. tv. a jogterület „szabályozását a »bagatell« büntetőjog irányába tolta el”, a szabálysértés „»bagatell büntetőjogi« jellege vált dominánssá” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [26]–[27]}.
Az Alkotmánybíróság érdemi tényezőként értékeli, hogy „a szabálysértések elkövetői
személyes szabadságot korlátozó szankcióval is sújthatók”, illetve lényeges változásnak
tartja, hogy „ismételt elkövetés esetén, […] az egyébként bírsággal büntethető szabálysértés
esetén is közvetlenül elzárás alkalmazására van mód” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [47], illetve [24]}.
A szabálysértéseknek azonban nem mindegyike sújtható – még ismételt elkövetés
esetén sem – elzárással. Ebben a vonatkozásban tehát szintén felmerül az a kérdés, hogy
egy olyan jellemző, amely nem minden szabálysértésre vonatkozik, miért befolyásolja
az egész jogterület alkotmányos sorsát. További kérdésként merül fel, hogy ebben a vonatkozásban az elzárással (ismételt elkövetés esetén) potenciálisan sújtható tényállások száma
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vagy az (ismételt) elkövetésének a gyakorlati előfordulása képez majd olyan faktort, amely
a szabálysértési jogot az alkotmányossági megítélés szempontjából jellemzi.
Az Alkotmánybíróság azt is lényegesnek tartotta, hogy a Szabs. tv. 1. §-ában szereplő „meghatározás alapján a büntetőjogi kodifikációra jellemző módon csak törvény
minősíthet valamely magatartást szabálysértéssé, megszüntetve ezzel a kormány, illetőleg
a helyi önkormányzatok szabálysértés statuálási jogát” {38/2012. (XI. 14.) AB határozat,
Indokolás [24]}. A hatályos szabálysértési jog tehát megfelel az Alaptörvény XXVIII. cikk
(4) bekezdésének [amely témánk vonatkozásában az Alkotmány 57. § (4) bekezdésével
azonos szabályozást tartalmaz]. Az viszont továbbra is kérdéses marad, hogy erre figyelemmel szükséges-e az egész szabálysértési jognak a többi eljárási garancia – különösen
az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése – tekintetében is hasonló elbánást biztosítani. Ez ugyanis azt jelentené, hogy ha a jogalkotó az egyik büntetőjogra vonatkozó
alaptörvényi garanciának megfelelő szabályozást alkot, akkor azzal automatikusan aláveti
magát egy másik i garanciának is.
Az Alkotmánybíróság „úgy ítélte meg, hogy a büntetendővé nyilvánítással kapcsolatosan […] megfogalmazott követelmények a szabálysértéssé nyilvánításra is irányadók”
{38/2012. (XI. 14.) AB határozat, Indokolás [47]}. Az adott ügyben azonban ez a meg
állapítás az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdése, valamint I. cikkének (3) bekezdésének
alkalmazását alapozta meg. Az első alapján „Magyarország független, demokratikus
jogállam” [Alaptörvény B) cikk (1) bek.], a második szerint pedig „az alapvető jogokra
és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül
szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.” [Alaptörvény I. cikk (3) bek.] Ezek a garanciális rendelkezések viszont – ahogy az előbbiekben idézett szövegükből egyértelműen
láthatók – nem kizárólag a büntetőjogra vonatkoznak, hanem a jogrendszer egészére.
A 38/2012. (XI. 14.) AB határozat tehát – a 176/2011. (XII. 29.) AB határozathoz hasonlóan
(vesd össze: 2.2.1.4. pont) – csak obiter dictum ad iránymutatást a büntetőjogi garanciáknak
a hatályos szabálysértési jogra való alkalmazhatóságáról.
2.2.3. Részösszegzés
Az Alkotmánybíróság gyakorlata nem volt töretlen – de még azonos határozaton belül
sem mindig követett egységes logikát – a büntetőjogra vonatkozó alkotmányos garanciák
szabálysértésekre való alkalmazásában.
A kezdetekben az elvi kiindulópont feltehetően az volt, hogy a szabálysértési jogban
az alkotmányos alapjogokból eredő védelmi szint alacsonyabb a bűncselekményekhez képest, ettől azonban még egyes büntetőjogi garanciák a szabálysértési jogban is teljes mértékben érvényesülnek (1284/B/1990/5. AB határozat).
Az ezt követő időszakban az Alkotmánybíróság az egyik büntetőjogi garancia, a bírói
út követelményét megfogalmazó alkotmányos rendelkezés védelmi körét csak egyes (mégpedig az úgynevezett kriminális) szabálysértésekre ismerte el, az úgynevezett igazgatásellenes tényállásokra nem. Ezzel szemben más büntetőjogi garanciák tekintetében – részben
ugyanazon határozatában – kimondta, hogy azok hatóköre minden szabálysértésre kiterjed.

50

A szabálysértési jog tankönyve

Azonban még ezen második megközelítést alkalmazó határozatok elvi alapja sem volt
egységes, hiszen az ártatlanság vélelmének alkalmazása szempontjából döntő tényezőt
a represszív jellegű joghátrányban [63/1997. (XII. 12.) AB határozat], a nullum crimen elv
kapcsán pedig a szabálysértés „jellemzően kriminális” karakterében látta [29/2000. (X. 11.)
AB határozat].
Ezt követően olyan döntés is ismeretes, amelyben az Alkotmánybíróság egy harmadik
büntetőjogi vonatkozású alapjog (a védelemhez való jog) kapcsán a szabálysértés miatt eljárás alá vont személyeknek kifejezetten alacsonyabb szintű alkotmányos védelmet helyezett kilátásba azokhoz képest, akik bűncselekmény miatt folyamatban lévő eljárás terheltjei
(398/E/2000. AB határozat).
Mindezektől lényegesen eltér viszont az a döntés, amely (ugyan csak obiter dictum, de)
a szabálysértések egyes fajtái közötti megkülönböztetést lényegében az összes büntetőjogi
vonatkozású garancia tekintetében feladta [176/2011. (XII. 29.) AB határozat].
Az Alkotmánybíróság jelenlegi álláspontját a 38/2012. (XI. 14.) AB határozat tükrözi,
amely alapján az Alaptörvényben szereplő büntetőjogi garanciák mindegyike az összes
szabálysértésre kiterjed. Ennek magyarázata azonban a vizsgálati tárgy (a szabálysértési
jog) a Szabs. tv. megalkotását követő, a testület által észlelt átalakulása. Ez ugyanis még
a korábbi szemlélet fenntartása esetén is elegendő volt ahhoz, hogy most már az egész,
(legalábbis a jogalkotó deklarációja szerint) kizárólagosan kriminális jellegű cselekményeket tartalmazó jogterület szabályozása a tisztességes eljárás követelményei [Alaptörvény
XXVIII. cikk (1) bek.] alá tartozzon. Ebből a döntésből viszont önmagában nem vonható le
olyan következtetés, hogy a testület a tisztességes eljárás alkalmazási követelményét olyan
cselekményekre is kiterjesztette volna, amelyek nem kriminális jellegűek.
Jogeset 2/d megoldása. Saxon Bálintnak az Alaptörvény XVIII. cikkének (1) bekezdése
alapján alkotmányos joga, hogy cselekményét bíróság bírálja el. Mivel a lopás elzárással
is sújtható szabálysértés, azt eleve a járásbíróság bírálja el (vesd össze: 15. fejezet),
annak határozatával szemben pedig Saxon Bálint fellebbezéssel élhet, amelyet a törvényszék bírál el (vesd össze: 15.6.1. pont).

MÁSODIK RÉSZ:
ANYAGI JOG

Vákát oldal

3. Jogforrások és azok hatálya
Jogeset 3. Míves Roland 2012 szeptemberében engedély nélkül árutermelő szőlő-,
gyümölcsfa- vagy díszfaiskolát létesített [1999. évi R. 108. § (2) bek. a) pont]. 2012
decemberében kezdeményeztek ellene szabálysértési eljárást. Az eljárás elhúzódása
miatt azonban a cselekményt csak 2012 májusában tudták elbírálni.

3.1. A szabálysértési anyagi jog forrásai
Az 1968. évi szabálysértési törvény létrehozásánál a „jogalkotó […] azt az elvet követte,
hogy a […] legsúlyosabb – büntetőjogi összefüggést mutató – szabálysértési tényállásokat
[…] a legmagasabb szintű jogszabály, törvény határozza meg. Az [1968. évi] Sztv. rendelkezései állandóbbak, s emellett garanciális szempontok is szólnak a törvényi szabályozás
mellett.” Ezzel szemben az 1968. évi R. „különös részi tényállásai az előbbinél kisebb súlyú
szabálysértéseket határozzák meg, mobilisabbá, s módosításuk – mivel minisztertanácsi
rendeletről van szó – egyszerűbb”. Ezt a kodifikációs megoldást a jogirodalom általában
elfogadta, még akkor is, ha gyakorlati megvalósulásában (nem véletlenül) találtak kivetnivalót. Rámutattak például arra, hogy
• azonos jogi tárgy elleni szabálysértések egy része a törvényben, más része a rendeletben szerepelt;
• a törvényben enyhébb szabálysértések is vannak, mint a rendeletben;
• „a szabálysértést konstituáló tanácsrendeletekről sincs jelenleg egységes nyilvántartás, és ezeket az állampolgároknak aligha van módjuk megismerni” (Papp 1987,
235–236., 238., 239.).
Az 1999. évi Sztv. fenntartotta a többszintű jogforrási rendszert. A korabeli jogirodalom szerint az 1999. évi Sztv.-ben„mindaz megtalálható, ami az elmúlt harminc évben bevált. Ilyen
például a jogi szabályozás szintje […], a nem alapvető fontosságú szabályokat – az egyes
szabálysértések döntő többségét – kormányrendelet tartalmazza, s végül – partikuláris
területi hatállyal – az önkormányzatok rendezhetik a saját életviszonyaikat […]” (Papp
1999, 17.). Továbbra is aktuálisak maradtak azonban a kritikák is, így például azonos jogi
tárgy elleni szabálysértések elkülönült jogforrásokban való szabályozása [vesd össze:
rendzavarás: 1999. évi Sztv. 142. § (2) bek. b) pont, illetve sportrendezvény rendjének
megbontása: 1999. évi R. 10/A. §], valamint az, hogy a törvény enyhébb szabálysértést is
tartalmazott, mint a rendelet [vesd össze: becsületsértés: 1999. évi Sztv. 138. § (1) bek., „ötvenezer forintig”, illetve közerkölcs megsértése: R. 1. § (3) bek., „százezer forintig” terjedő
pénzbírság], és továbbra is hiányzott a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati
rendeletek nyilvántartása.
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Ezzel a korábbi joghelyzettel radikális szakítást hozott a Szabs. tv., amely alapján valamely cselekménytípust csak törvény nyilváníthat szabálysértéssé [Szabs. tv. 1. § (1) bek.].
A kormány csak arra jogosult, hogy közlekedési szabálysértések esetén – a pénzbírság
legalacsonyabb és legmagasabb mértékére vonatkozó törvényi rendelkezés keretei között – rendelettel megállapíthatja a pénzbírság kötelező mértékét [Szabs. tv. 11. (3) bek.].
Az önkormányzatok pedig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket [Szabs. tv. 254. § (2) bek.].
A Szabs. tv. megszüntette a korábban jellemző kormányrendeleti szintű, illetőleg
a helyi önkormányzati szabálysértési jogalkotási hatáskört, amelynek hagyománya a szabálysértési jog 1955-ös megszületéséig nyúlt vissza. Hatályos jogunk ezen megoldása
a korábbiaknál mindenképpen szerencsésebb (Ambrus 2014, 31–32.), a szabálysértések
kizárólagosan törvényi szabályozásának megteremtése egyébként – az alkotmányos követelményeknek való megfelelés érdekében – már jóval korábban indokolt lett volna (vesd
össze: 2.2.1.2. pont, A nullum crimen sine lege elv). A módosítás azért is helyeselhető, mert
a jogalkotó így egy huszárvágással megoldotta a többszintű jogforrási rendszerrel kapcsolatos fentebb jelzett problémákat is.

3.2. Időbeli hatály
Nem lehet a szabálysértési felelősséget megállapítani olyan cselekmény miatt, amelyet
jogszabály az elkövetés idején nem rendelt szabálysértésként büntetni [2. § (5) bek.]. Nem
lehet szabálysértés elkövetése miatt olyan büntetést vagy intézkedést alkalmazni, amelyről
jogszabály az elkövetés idején nem rendelkezett [Szabs. tv. 2. § (6) bek.].
A szabálysértést az elkövetése idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban lévő új jogszabály szerint a cselekmény
már nem minősül szabálysértésnek, vagy enyhébben bírálandó el, akkor az új jogszabályt
kell alkalmazni (Szabs. tv. 4. §).
Az „elkövetés idején” az az időpont értendő, amikor az elkövetési magatartás utolsó
mozzanatát kifejtették, vagy amikor az eredmény (kár, vagyoni hátrány, sérülés) bekövetkezett. Az úgynevezett tartós vagy állapot-szabálysértések esetén az elkövetés ideje mindaddig tart, amíg a jogellenes állapot fennáll. A mulasztással elkövethető szabálysértések
elkövetésének időpontja a jogszerű teljesítési idő lejártát követő nap.
Kivételes szabály vonatkozik azokra az esetekre, amelyeknél más jogszabály volt hatályban az elkövetéskor, mint az elbírálás idején. Ha a szabálysértés elbírálásakor hatályban
lévő új jogszabály szerint a cselekmény már nem minősül jogellenesnek, vagy enyhébben
bírálandó el, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni. Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy
az elkövetéskor hatályos és az elbíráláskor hatályban lévő jogszabályok közül azt kell alkalmazni, amely az elkövetőre nézve összességében kedvezőbb. Azt, hogy melyik jogszabály
az enyhébb, csak az adott esetre konkretizálva, valamennyi lehetséges jogkövetkezményt
mérlegelve kell eldönteni. Ilyen lehet az elévülés ideje, a magánindítvány hiánya, a kísérlet
büntetendősége, a büntetési tétel nagysága, az intézkedések alkalmazhatósága, a halmazati
büntetés szabálya.
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Jogeset 3. megoldása. Míves Roland cselekménye 2012 májusában már nem képezett szabálysértést, mivel ilyen cselekményt a Szabs. tv. már nem tartalmaz. Míves
Roland ellen a szabálysértési eljárást a Szabs. tv. 4. § alkalmazásával szabálysértés
hiányában meg kellett szüntetni (12.4.1. pont).

Az elbírálás során csak az elkövetéskori és az elbírálás idején hatályos jogszabályokat lehet
összevetni, a „köztes” jogszabályt nem, és nincsen mód a vizsgált jogszabályok rendelkezéseinek „keverésére” sem.
A visszaható hatály e kedvező és kivételes esete nem vonatkoztatható arra az esetre,
ha a kerettényállást kitöltő rendelkezés változik meg. Ilyenkor ugyanis a szabálysértési
tilalom megmarad, csak a részletszabály változik. Legfeljebb a büntetés kiszabása során
értékelhető enyhítő körülményként, hogy az elbírálás idején a keretkitöltő jogszabály szerint a cselekmény már nem tilos. Az 1/1999. számú büntető jogegységi határozat megfelelő
alkalmazásával viszont abban a kivételes esetben, ha a kerettényállást kitöltő jogágban – például a szabályozás teljes megszűnése folytán – olyan mérvű változás következik be, amely
a szabálysértési védelmet eleve tárgytalanná teszi, az elkövető büntethetősége megszűnik,
mert „kiüresedett” a szabálysértési jogszabály.

3.3. A területi és személyi hatály
A szabálysértési felelősségre vonás feltétele, hogy a szabálysértés elkövetője és a szabálysértő cselekmény a magyar szabálysértési jog területi és személyi hatálya alá tartozzon.
A szabálysértést meghatározó jogszabályt a belföldön elkövetett szabálysértésre kell
alkalmazni, az elkövető állampolgárságától függetlenül. A szabálysértési törvény hatálya
a területi elvre épül, azaz az elkövetés helyének, és nem az elkövető vagy a sértett állampolgárságának van jelentősége. Belföldnek tekintjük Magyarország államterületét, a külföldi
államok diplomáciai képviseleteinek területe nincs kivonva a törvény területi hatálya alól.
Elkövetési helynek minősül mindazon országok területe, ahol az elkövetési magatartás vagy
az eredmény bekövetkezik. A rendelkezés vonatkozásában az eredmény bekövetkezése is
releváns mozzanat.
A magyar törvényt kell alkalmazni a Magyarország területén kívül tartózkodó magyar
felségjelű úszólétesítményen vagy magyar felségjelű légi járművön elkövetett szabály
sértésekre. Az elkövető állampolgársága ezekben az esetekben is irreleváns, ahogy az is
közömbös, hogy a cselekmény az elkövetés helyének állama szerint büntetendő-e. Az úszó
létesítmény vízi közlekedésre, vízen való munkavégzésre és azokkal összefüggő tevékenység folytatására alkalmas úszóképes eszköz, szerkezet, berendezés [2000. évi XLII. törvény 87. § 38. pont]. Magyar úszólétesítmény az, amelyet ilyenként a hajólajstromba vettek
[vesd össze: 2000. évi XLII. törvény 10. § (1) bek. a) pont]. A légi jármű bármely olyan
szerkezet, amelynek légkörben maradása a levegővel való olyan kölcsönhatásból ered,
amely más, mint a földfelszínre ható légerők hatása [1995. évi XCVII. törvény 71. § 5. pont].
Magyar légi jármű az, amelyet Magyarország állami légijármű-lajstromába (vagy katonai
légügyi hatóság nyilvántartásába) vettek [1995. évi XCVII. törvény 12. § (1)–(3) bek.].
A szabálysértési jogban az állampolgársági elv csak kivételesen érvényesül, azaz a magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekményre csupán akkor terjed ki a magyar
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szabálysértési jog joghatósága, ha nemzetközi szerződés vagy törvény kifejezetten előírja,
és a magyar szabálysértési jog szerint szabálysértésnek minősülő cselekményről van szó.
Ilyen külön rendelkezést azonban a hatályos szabálysértési jog nem tartalmaz.
A szabálysértési jogsegély keretében azonban lehetőség van az eljárási együttműködésre, valamint a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának
átvételére, akkor is, ha a cselekményt nem Magyarország területén követték el (vesd
össze: 19.4. pont).

4. A szabálysértési felelősség
Jogeset 4. Csókay Márton és felesége, Lúgis Csilla 20 ezer forintot kérnek kölcsön
közös gyermekük babakocsijának megvásárlására Csókay Auréltól. Ezt az összeget
azonban nem kívánják visszaadni, hanem azt beszélik meg, hogy elmulatják. Csókay
Aurél megtagadja a kölcsönt, mivel nem tartja testvérét, Csókay Mártont hitelképesnek.

4.1. A szabálysértési felelősség feltételei
4.1.1. A szabálysértés fogalma
A szabálysértés törvényi fogalma szerint a „szabálysértés az az e törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra” [Szabs. tv. 1. §. (1) bek.].
A törvény alkalmazásában „az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra,
amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti
vagy veszélyezteti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gazdasági rendet, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy
jogait” [Szabs. tv. 1. § (2) bek.].
Ennek alapján a szabálysértés olyan cselekmény,
• amely törvény által szabálysértéssé nyilváníttatott, és ekként joghátránnyal van
fenyegetve;
• veszélyes a társadalomra (jogellenes).
A törvényi definícióban említetteken felül a szabálysértés fogalmi eleme még a szándékos
vagy gondatlan elkövetés is.
4.1.1.1. Cselekmény
A szabálysértés emberi magatartás, a szabálysértési jog az ember (természetes személy)
magatartására reagál. Az emberi magatartás – jogi értelemben: cselekmény – lehet tevés
vagy mulasztás.
A tevés aktív cselekedet. A szabálysértések jelentős része csak tevéssel követhető el:
lopásnál az elkövető az idegen dolgot elveszi; rendzavarás során verekszik. A büntetőés a szabálysértési jog elsődleges parancsa a „ne tedd”.
Kivételesen azonban előfordul, hogy a jog előír valamely tevékenységet – „tedd” –, s az elkövető azt ennek ellenére sem teszi meg. Ez a mulasztás, amely tehát kötelességellenes
nemtevést jelent. A jogilag közömbös passzivitás a jog parancsa által válik mulasztássá.
A szabálysértések között számosan vannak olyanok, amelyek tevéssel és mulasztással egy-
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aránt megvalósíthatók. Ilyenkor általában a jogszabály az előírások megszegését rója fel
az elkövetőnek. Az előírás pedig tevéssel és mulasztással egyaránt megszeghető.
A szabálysértés fogalmából következően kizárólag természetes személy büntethető, így
az állat „cselekménye” csak mint eszköz szerepelhet a szabálysértési jog fogalomrendszerében. Másrészt a jogi személy szabálysértési felelősségével sem foglalkozik a szabálysértési
jog, azaz jogi személy vagy szervezet nem büntethető, így nem lehet egy vállalatot vagy
egyesületet szabálysértési bírsággal sújtani. A büntetőjogba a 2001. évi CXXI. törvénnyel,
2004-tőlbevezették a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedéseket, ám ezek nem
alkalmazhatók a szabálysértési jogban.
4.1.1.2. A törvény büntetni rendeli
Szabálysértésnek csak az olyan cselekmény minősül, amelyet a törvény büntetni rendel.
A büntetni rendelés a Szabs. tv. ötödik részében szereplő tényállások megalkotásával történik. Az ezeknek megfelelő cselekmény tényállásszerű.
Nem állapítható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mulasztás bűncselekményt
valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet – az eljárási bírság kivételével – közigazgatási eljárásban kiszabható bírság alkalmazását rendeli el.
4.1.1.3. A szándékos vagy gondatlan elkövetés
A szabálysértési jog – egyezően a büntetőjoggal – a bűnösségen alapuló felelősséget fogadja el. Nem ismeri el az elkövető tudatától, bűnösségétől független, úgynevezett objektív
felelősséget.
I. Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve ha a szabálysértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti
[Sztv. 2. § (1) bek.]. A Szabs. tv. tehát a szándékos és a gondatlan elkövetést egyaránt büntetni rendeli, kivéve ha a szabálysértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést
bünteti. Vannak olyan esetek is, amikor szabálysértésként kizárólag a gondatlan elkövetés
büntetendő, mert a szándékos alakzat már bűncselekmény (például közúti közlekedés rendjének megzavarása).
Így tehát a törvény szabálysértési tényállásai a szándékos és a gondatlan cselekmények
büntetendőségét az alábbiak szerint tartalmazzák:
a) Szándékos és gondatlan elkövetés esetén egyaránt büntetendő szabálysértések:
A tényállás „hallgat” a bűnösségről, ami azt jelenti, hogy a szándékos és a gondatlan
elkövetés azonos szankcióval büntetendő. Ilyenkor a szándékos, illetve a gondatlan
elkövetés a büntetés kiszabásánál figyelembe veendő körülmény [például Szabs. tv.
209. § (1) és (2) bek.].
ba) Kizárólag szándékos elkövetés esetén büntetendő szabálysértések: A diszpozíció „hallgat” a szándékosságról, mert a gondatlan elkövetés fogalmilag ki van
zárva. Így például „aki mást félelemkeltés céljából a megfenyegetett személyre
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vagy annak hozzátartozójára vonatkozó, a becsület csorbítására alkalmas tény
nagy nyilvánosság elé tárásával komolyan megfenyeget” (Szabs. tv. 173. §).
Ehhez hasonló azon esetkör, amikor a szándékos elkövetés a tényállás büntetőjogi eredetéből ered, így például sikkasztással elkövetett tulajdon elleni
szabálysértés [Szabs. tv. 177. § (1) bek. a) pont II. fordulat].
bb) A diszpozíció utal a szándékosságra, mert csak a szándékos elkövetést rendeli
büntetni, bár a gondatlan elkövetés fogalmilag nincs kizárva. Így például „közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít” [Szabs. tv.
200. § (1) bek. d) pont].
c) Kizárólag gondatlanságból elkövethető szabálysértések, így a diszpozíció utal a gondat
lanságra, mert a szándékos alakzat már bűncselekmény. Így például „[a]ki a közúti
közlekedés szabályait megszegi és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki” [Szabs. tv.
219. § (1) bek.]. Ezzel szemben bűncselekményt követ el, aki a veszélyt szándékosan
idézi elő (vesd össze: 7.3. pont).
II. A törvény 29. §-a(1) bekezdésének megfelelően a szándékosság és a gondatlanság fogalmára a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény által meghatározottakat a szabálysértésekre
is alkalmazni kell.
Így szándékosan követi el a szabálysértést, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik (vesd össze: Btk 7. §). A szándékosság értelmi
oldala a tények tudatából és a cselekmény veszélyességének tudatából áll. Az elkövetőnek
nem kell ismernie a szabálysértés jogszabályi tényállását, de azt igen, hogy cselekménye
tilalmazott, veszélyes vagy erkölcstelen. A szándékosság érzelmi oldala a következmények
kívánása vagy a következményekbe való belenyugvás. A kívánás az egyenes szándékot (dolus
directus), a belenyugvás az eshetőleges szándékot (dolus eventualis) fejezi ki.
Gondatlanságból követi el a szabálysértést, aki előre látja cselekményének lehetséges
következményeit, de könnyelműen bízik az elmaradásukban, vagy cselekménye lehetséges
következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést
elmulasztja (vesd össze: Btk. 8. §).
A gondatlanságnak is két alakzata van: az első a tudatos gondatlanság (luxuria), a második a hanyag gondatlanság (negligentia).
A tudatos gondatlanságnak – hasonlóan a szándékossághoz – van értelmi és érzelmi
oldala. Az értelmi oldal a magatartás lehetséges következményeinek előre látása, az érzelmi
oldal pedig az e következmények elmaradásában való könnyelmű bizakodás.
A hanyag gondatlanság esetén hiányzik az értelmi és az érzelmi oldal: amit az elkövető
nem lát előre, ahhoz érzelmileg sem viszonyulhat. Mégis hanyag gondatlanság esetén a jog
azt rója fel az elkövetőnek, hogy bár a magatartás lehetséges következménye előre látható
volt, azt azért nem látta előre, mert a „tőle elvárható” figyelmet vagy körültekintést elmulasztotta. Az úgynevezett objektív gondossági kötelezettség azt az általánosan elvárható
magatartást jelenti, amelyet egy meghatározott feladatot ellátó személytől ebben a körben
a társadalom elvár. A „tőle elvárhatóság” az alanyi bűnösség eleme, és arra ad választ, hogy
az elkövető személyes képességeinél fogva alkalmas volt-e az objektív gondossági kötelesség teljesítésére. A gondatlanság megállapítása szempontjából az objektív gondossági
kötelességet az átlaggal szemben támasztott társadalmi követelmény alapján kell megítélni,
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hacsak az elkövető nem áll valamely meghatározott hivatás vagy foglalkozás szabályainak
hatálya alatt. Ilyen esetben ugyanis az objektív gondossági kötelesség – mint norma – tartalmát az adott hivatás (foglalkozás) írott és íratlan szabályai alkotják.
4.1.2. A szabálysértés stádiumai
A szabálysértés elkövetési stádiumai:
• befejezett szabálysértés;
• kísérlet
4.1.2.1. Befejezett szabálysértés
Befejezett szabálysértésről beszélünk, amennyiben valamennyi tényállási elem megvalósult.
A szabálysértési felelősségre vonásnak és büntetés kiszabásának főszabályként a befejezett
szabálysértés esetén van helye.
4.1.2.2. Kísérlet
Kivétel az Sztv. szerint, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály a kísérletet is büntetni
rendeli [vesd össze például: Szabs. tv. 177. § (1) bek.], akkor kísérlet esetén is helye van
felelősségre vonásnak [Szabs. tv. 2. § (3) bek.].
Kísérletről akkor beszélünk, ha a szándékos szabálysértés elkövetését az elkövető
megkezdi, de nem fejezi be (vesd össze: Btk. 10. §). A kísérletre a befejezett szabálysértés
büntetési tételét kell alkalmazni.
A büntetőjogban nem büntethető kísérlet miatt az, akinek önkéntes elállása folytán
marad el a tényállás befejezése, vagy aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja [Btk.
10. § (4) bek.]. Mivel az Sztv. 29. § (2) bekezdése csak a büntethetőséget kizáró okokra vonatkozó Btk.-szabályokat rendeli alkalmazni, a kísérlettől való önkéntes visszalépés, illetve
önkéntes elállás a szabálysértési jogban nem alkalmazható, noha ezeket indokolt volna
a szabálysértéseknél is büntethetőséget megszüntető okként kezelni.
Jogeset 4. megoldása. Csókay Márton és Lúgis Csilla csalás szabálysértésének (vesd
össze: 6.4. pont) kísérletéért felelnek, mivel a tévedésbe ejtésre irányuló magatartás
megvalósult. A sértett vagyonában azonban a kár nem következett be, így a cselekményük nem befejezett.

Ha a tényállás megvalósítására irányuló cselekmény a kísérlet szakaszáig sem jut el (nem
kezdi el a tényállást), de van fizikai megjelenése a szándéknak (eszközt vásárol, felhív,
ajánlkozik, vállalkozik), akkor előkészületi szakaszban van az elkövető. A szabálysértés
előkészülete azonban nem büntetendő.
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4.1.3. A szabálysértés elkövetői
A szabálysértés elkövetői a tettesek és a részesek. A tettesekre és a részesekre a szabálysértési jogban a Btk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni [Btk. 29. § (1) bek. c–d) pont].
4.1.3.1. A tettesek
A szabálysértés tettesei:
• az önálló és közvetlen tettes;
• a közvetett tettes;
• társtettesek.
I. Önálló és közvetlen tettes az, aki a szabálysértés törvényi tényállását személyesen megvalósítja. Tettese a szándékos és a gondatlan szabálysértésnek is van. Nemcsak a befejezett
szabálysértés törvényi tényállásának megvalósítója tettes, hanem az is, aki a kísérlet stádiumába juttatja. A tettes akkor is önálló, ha részesként mások is közreműködnek.
II. Közvetett tettes az, aki a szándékos szabálysértés törvényi tényállását e cselekményért
gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve
tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg [vesd össze: Btk. 13. § (2) bek.].
Ez esetben a közvetett tettes más személyt eszközként használ fel a szabálysértés elkövetésére. A közvetett tettesség szinte mindig tevékenységet tételez fel, kivételesen azonban
mulasztásos közvetett tettesség is létesülhet. Ebbe az utóbbi körbe sorolható be, ha az anya
– jogtalan eltulajdonítási célból – nem akadályozta meg, hogy kilencéves gyermeke azalatt,
míg a sértett rövid időre kiment a szobából, különböző értéktárgyakat elvegyen. A közvetett
tettes rendszerint rábíró (tehát felbujtásszerű) cselekményt fejt ki. Felhasználás hiányában
közvetett tettesség nem állapítható meg, ha valaki látván, hogy egy kisgyermek fosztogat
a raktárban, segítségnyújtási szándékkal „falaz” neki. A közvetett tettesség eredménye,
hogy a felhasznált személy a szabálysértés törvényi tényállását megvalósítja (vagy azt
legalábbis megkísérli). A közvetett tettesség szándékosságot tételez fel. A közvetett tettes
szándékának ki kell terjednie a szabálysértés objektív tényállási elemeire, valamint arra,
hogy a közvetlenül cselekvőt felhasználja annak megvalósítására.
III. Társtettesek azok, akik a szándékos szabálysértés törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva (szándékegységben), közösen valósítják meg [vesd össze: Btk. 13. §
(3) bek.]. A szabálysértés önálló tettese a szabálysértés „törvényi tényállását megvalósítja”,
társtettesek pedig azok, akik a szabálysértés „törvényi tényállását egymás tevékenységéről
tudva, közösen valósítják meg”. Ez azt feltételezi, hogy mindegyik társtettes az adott tényállás elkövetési magatartásának megfelelő cselekményt fejt ki, amely kiegészül a társ(ak)
ugyancsak tényállásszerű cselekményével. Amennyiben az adott szabálysértésnek több
elkövetési magatartása is van, a társtettesség gyakran úgy valósul meg, hogy az egyik társtettes az egyik, a másik társtettes pedig a másik elkövetési magatartást realizálja. A társtettesek szándékának azt is át kell fognia, hogy a törvényi tényállást közösen valósítják meg.
Amennyiben a szabálysértést több személy cselekményének az együtthatása hozza ugyan
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létre, de egymás tevékenységéről nem tudva járnak el, önálló tettesként mindegyikük csak
a saját cselekményrészéért felel.
Jogeset 4. megoldása. Csókay Márton és Lúgis Csilla csalás szabálysértésének (vesd
össze: 6.4. pont) társtettesei, mivel a tévedésbe ejtést (egymás tevékenységéről tudva)
közösen követték el.

4.1.3.2. Részesek
Szabálysértés miatt a felbujtó és a bűnsegéd is felelősségre vonható [Szabs. tv. 2. § (2) bek.].
I. A részesség alapvető kritériuma a járulékosság. Ezen a részesség azon jellemzőjét értjük,
hogy annak létrejötte egyrészt feltételez egy (bizonyos ismérvekkel jellemzett) tettesi cselekményt, másrészt igazodik hozzá (minősítését és büntetési tételét tekintve is). A részes
cselekménye tettesi szabálysértést feltételez, azaz a tettesnél fennálló jogellenességet vagy
bűnösséget kizáró ok esetén részesség létre sem jön. Ha a tettesi alapcselekmény tényállási
tévedés miatt nem szándékos, illetve bizonyos bűnösséget kizáró okok állnak fenn, akkor
a közreműködőnél nem részesség, hanem legfeljebb közvetett tettesség állapítható meg (vesd
össze: 4.1.3.1. pont). A szabálysértés büntethetősége viszont nem szükséges eleme a tettesi
alapcselekménynek. A részes büntethetőségét nem érinti, ha a tettesi alapcselekmény elkövetője vonatkozásában büntethetőséget megszüntető ok (például halál, elévülés) következik
be (vesd össze: BJE 3/2011. III. pont).
Ha a tettes nem juttatja legalább a kísérlet szakaszába az alapcselekményt, akkor
a rábírni törekvő vagy az eszközt biztosító személy legfeljebb előkészület miatt felelhet.
Részesség a szabálysértés befejezettségéig tanúsítható.
A részesség csak szándékos elkövetés esetén büntetendő. A részes szándékának csak
a tettesi alapcselekményre kell vonatkoznia, a részeseknek egymásról, illetőleg egymás
cselekményeiről nem szükséges tudniuk.
Túllépésének nevezzük, ha a tettes más szabálysértést valósít meg, mint amire a részes szándéka kiterjedt (azaz legalább belenyugodott). A túllépéséért a részes nem tartozik
felelősséggel. A túllépés nem zárja ki azt, hogy a részes azon enyhébb szabálysértés megvalósításáért büntetendő legyen, amelyre a szándéka kiterjedt.
A részesség két formája: felbujtás és bűnsegély.
II. Felbujtó az, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír [vesd össze: Btk.
14. § (1) bek.]. A felbujtás elkövetési magatartása a rábírás, azaz bármilyen, a tettesi szabálysértésre irányuló akaratelhatározás kiváltására irányuló cselekmény. A felbujtásnak
két eredménye is van: az egyik a tettesben az elkövetésre vonatkozó szándék kialakulása,
a másik pedig a tettesi alapcselekmény megkísérlése. Mindaddig, amíg a tettes a kísérlet
szakaszába nem juttatja az alapcselekményt, a rábírásra irányuló nyilatkozat (ha célzatos)
csupán előkészület, amely nem büntetendő.
A felbujtó szándékának át kell fognia a tettesi alapcselekmény tényállási elemeit, valamint azt, hogy a címzett az ő rábíró nyilatkozatának a hatására követi el a szabálysértést.
A felbujtónak bele kell nyugodnia abba, hogy a tettes a szabálysértést a szükséges célzattal
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vagy motívumból valósítja meg, de nem szükséges, hogy ő is ilyen célzattal, illetőleg motívumból cselekedjék.
A felbujtó felbujtója is felbujtóként felel.
III. Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt
[vesd össze: Btk. 14. § (2) bek.].
A bűnsegély tevékenységgel és mulasztással is elkövethető. Az első esetkörbe tartozik, ha valaki eszközt ad a tettesnek a szabálysértés elkövetéséhez, őt az elkövetés előtt
vagy közben bátorítja stb. Mulasztásos bűnsegély miatt csak az büntethető, akit a más
által elkövetett szabálysértés megakadályozására nézve speciális jogi kötelesség terhel, de
annak teljesítését elmulasztotta. A bűnsegély elkövetési módja szerint lehet fizikai és pszichikai. Fizikai bűnsegély, ha valaki eszközt ad a tettesnek a szabálysértés elkövetéséhez,
pszichikai bűnsegély az elkövetés módjára vonatkozó tanácsadás. A pszichikai bűnsegély
a felbujtástól abban különbözik, hogy nem szándékkiváltó, hanem szándékerősítő hatású.
A bűnsegély eredménye a tettesi alapcselekmény előmozdítása, amelynek a bűnsegéd aktív
magatartásával okozati összefüggésben kell állnia. Bűnsegély nem állapítható meg annak
terhére, aki sem fizikai, sem pszichikai úton nem mozdította elő a tettesi alapcselekményt.
Az eredménytelen segítségnyújtási törekvés csupán előkészület.
A bűnsegéd szándékának ki kell terjednie arra, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez
segítséget nyújt, s ennek keretében tudatának át kell fognia a tettesi alapcselekmény tényállási elemeit. A bűnsegédnek tudnia kell a tényállási elemet képező tettesi célzatról, illetőleg motívumról is, de nem szükséges, hogy ő is ilyen célzattal, illetőleg motívumból
cselekedjék. A gondatlan segítségnyújtás nem bűnsegély, de az lehetséges, hogy valamely
gondatlan szabálysértés tényállásának a keretei közé illik.
Közvetett bűnsegélyt valósít meg, aki más személy közreműködésével segíti a tettest a szabálysértés elkövetésében. Közvetett bűnsegély tehát a felbujtónak nyújtott segítség, a bűnsegéd rábírása bűnsegélyre és a bűnsegédnek nyújtott segítség.

4.2. A szabálysértési felelősség akadályai
A szabálysértési felelősségre vonás akadályai a büntethetőséget kizáró okok, a büntethetőséget megszüntető okok, valamint a kettős büntetés tilalma.
4.2.1. Büntethetőséget kizáró okok
A Szabs. tv. 29. §-ának (1) bekezdése szerint a büntethetőséget kizáró okokra a Büntető
Törvénykönyvről szóló törvény által meghatározottakat a szabálysértésekre is alkalmazni
kell. Ennek alapján a szabálysértési jogban büntethetőséget kizáró ok:
• a jogos védelem;
• a végszükség;
• a jogszabály engedélye;
• a gyermekkor;
• a kóros elmeállapot;
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• a kényszer és a fenyegetés;
• a tévedés;

4.2.1.1. A jogos védelem
Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy
a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához
szükséges [vesd össze: Btk. 22. § (1) bek.]. A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha
az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha
a) azt személy ellen
aa) éjjel,
ab) fegyveresen,
ac) felfegyverkezve vagy
ad) csoportosan
követik el;
b) az a lakásba
ba) éjjel,
bb) fegyveresen,
bc) felfegyverkezve vagy
bd) csoportosan
történő jogtalan behatolás, vagy
c) az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás [vesd
össze: 22. § (2) bek.].
Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető
felindulásból lépi túl [Btk. 22. § (3) bek.].
A jogos védelmi helyzet akkor jön létre, ha a támadás személy, javak vagy közérdek
ellen irányul, fennálló (vagy közvetlenül fenyegető) és jogtalan. Támadás nemcsak embertől,
hanem állattól is származhat, de ez csupán akkor alapozhatja meg a jogos védelmi helyzetet,
ha az állat eszköz volt a támadásnál jelen lévő ember kezében. Ennek hiányában az állat
támadása csak végszükséget keletkeztethet. A támadás személy, javak vagy közérdek ellen
irányul. A jogos védelem tehát több az önvédelemnél, hiszen jogos védelmi helyzetet nemcsak az elhárító cselekményt kifejtő, hanem más ember személye vagy javai elleni támadás
is keletkeztet. A jogos védelmi helyzet fennálló, azaz megkezdett (vagy legalább közvetlenül
fenyegető), illetve még be nem fejezett támadást feltételez.
A támadásnak megkezdettnek vagy közvetlenül fenyegetőnek kell lennie. A támadás akkor is közvetlenül fenyegető lehet, ha egyébként nem minősül tényállásszerű
bűncselekménynek vagy szabálysértésnek. A tényállásszerű cselekmény előkészületének
korábbi fázisaiban (például elkövetés eszközének beszerzésekor) azonban még nem szólhatunk közvetlenül fenyegető támadásról, így jogos védelmi helyzetről sem. Az sem kerül
jogos védelmi helyzetbe, akit előzőleg támadással fenyegettek meg, a támadásnak ugyanis
közvetlenül fenyegetőnek kell lennie (azonnali bekövetkezés reális veszélye). Nem elegendő
a jogos védelmi helyzethez a támadás puszta lehetősége vagy valószínűsége sem.
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A támadás befejezésével (azaz amikor a támadó a további támadással teljesen felhagy)
a jogos védelmi helyzet megszűnik. Nem szűnik meg a támadás, ha azonos vagy hasonló
cselekmény megismétlődése közvetlenül fenyeget.
Ha a védelmi cselekményt a támadás, azaz a jogos védelmi helyzet megszűnése után
valósítják meg, akkor úgynevezett időbeli túllépésről beszélhetünk, ami kizárja a Btk.
22. § (1) bekezdésének alkalmazását. Időbeli túllépés esetén nem jön számításba a Btk. 22. §
(3) bekezdésében foglalt bűnösséget kizáró ok sem, mivel annak alkalmazása jogos védelmi
helyzetet feltételez. Ha az elkövető a támadást még fennállónak véli, a jogellenességben való
tévedés szabályai alapján mentesülhet a szabálysértési felelősség alól, vagy cselekménye
gondatlan szabálysértésnek is minősülhet.
A jogos védelmi helyzet jogtalan támadást feltételez. Annak a személynek a támadása
is jogtalan, akinek bűnösségét valamilyen körülmény, például gyermekkor vagy kóros elmeállapot kizárja. Nem jogtalan viszont a támadás, ha olyan tényállásszerű cselekményt képez,
amelynek vonatkozásában jogellenességet kizáró ok érvényesül. Nincs helye tehát jogos
védelemnek, ha a támadó maga jogos védelmi helyzetben szükséges elhárító cselekményt
végez [Btk. 22. § (1) bek.], jogellenességet kizáró végszükségben [Btk. 23. § (1) bek.] okoz
kárt, illetve hivatali kötelességét teljesíti (például rendőri lőfegyverhasználat).
Jogtalan támadónak minősül viszont, aki az elhárító cselekményt a jogos védelmi
helyzet megszűnése után tanúsítja, még akkor is, ha felelősségét a jogellenességben való
tévedés zárja ki. Jogtalan támadó az is, aki a jogos védelem esetén az elhárítás szükséges
mértékét lépi túl, még akkor is, ha ijedtsége vagy menthető felindulása kizárja a felelősségét a Btk. 22. §-ának(3) bekezdése megfelelő alkalmazásával. Ezekben az esetekben tehát
az eredeti támadó jogos védelemi helyzetbe kerülhet az – akár nem büntethető – eredeti
védekezővel szemben.
Az elhárító cselekmény csak a támadóval szemben minősülhet jogos védelemben elkövetettnek. A harmadik személyeknek az elhárítás során okozott sérelem viszonylatában
csak a végszükségről (Btk. 23. §) szóló rendelkezések alkalmazhatók.
A jogos védelem hagyományos esete alapján az olyan (jogos védelmi helyzetben elkövetett) cselekmény nem büntethető, amely a „jogtalan támadás elhárításához szükséges”
[Btk. 22. § (1) bek.]. A szükséges mérték azt jelenti, hogy a védekezőnek a jogtalan támadás
elhárításához más szabálysértési tényállásba ütköző enyhébb védekezési mód nem állt rendelkezésére, mint amelyet alkalmazott. Amennyiben az adott helyzetben többféle szabálysértési tényállásba ütköző elhárítási mód is rendelkezésre áll, ezek közül a jogos védelem
fennállásához a legkisebb sérelmet okozót kell választani. A megtámadott azonban nem
köteles kitérni a jogtalan támadás elől [Btk. 22. § (4) bek.].
A vélt jogos védelemre a jogellenességben való tévedés szabályai vonatkoznak, a Btk.
22. §-ának(3) bekezdése a jogos védelem szükséges mértékének (ezen belül arányosságának)
túllépése esetére szabályoz bűnösséget kizáró okot.
A megelőző jogos védelem: A jogos védelem hagyományos esetét egészíti ki a Btk. 21. §-a,
amely alapján nem büntetendő „annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye
vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező
mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített
védelmi eszköz ne okozzon sérelmet”.
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4.2.1.2. A végszükség
A végszükség (Btk. 23. §) esetén „nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve
más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy
a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb
sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett” [Btk. 23. § (1) bek.].
A veszély forrása lehet természeti erő, a sértett önveszélyeztetése, de más ember magatartása is. Ha azonban az támadásnak minősül, akkor jogos védelem megállapításának lehet
helye (vö. 4.2.1.1. pont). A veszélynek közvetlennek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a késlekedés kétségessé tenné a veszélyből való menekülést vagy mentést. A veszély személyt,
javakat vagy a közérdeket fenyeget. Nem feltétel, hogy a veszélybe jutott és a mentést végző
személy azonos legyen, de az sem, hogy hozzátartozói viszonyban álljon. A mentési cselekmény bárkinek az érdekét sértheti, ilyen lehet különösen a veszélyben lévő másik személy
(másik hajótörött), a veszély létrehozója, illetve harmadik személy (egy ajtó tulajdonosa).
A végszükség kifejezett törvényi kritériuma a veszély másként el nem háríthatósága.
A mentési cselekmény tekintetében a törvény kifejezett követelménye, hogy az elkövető nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett. A végszükség
tekintetében az arányosság – a jogos védelemmel szemben – kifejezetten a törvény szövegéből eredő követelmény. Az arányosságot a veszélyben volt, de megmenekült és a mentés
(menekülés) során megsértett jogtárgyak (sérelmük foka) összevetésével kell eldönteni.
Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése felróható
[vesd össze: Btk. 23. § (3) bek.]. A veszély előidézése akkor nem róható az elkövető terhére, ha nem ő okozta, vagy ő okozta, de létrejötte tekintetében sem szándékosság, sem
gondatlanság nem terheli.
Nem állapítható meg végszükség annak javára sem, akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége [vesd össze: Btk. 23. § (3) bek.], a törvény azonban nem
zárja ki, hogy például a tűzoltó az ajtó mentés során való szétverése esetén végszükségre
hivatkozzon, bár e cselekményének jogellenessége egyébként más jogszabályok alapján is
ki van zárva.
4.2.1.3. A jogszabály engedélye
A jogszabály engedélye körében „nem büntetendő az a cselekmény, amelyet jogszabály
megenged, vagy büntetlennek nyilvánít” (Btk. 24. §). A jogszabály engedélye elnevezésű jogellenességet kizáró ok tartalmát nem a büntető anyagi jog, hanem más jogágak
szabályai határozzák meg. Így például a magánlaksértés szabálysértése vonatkozásában
jogellenességet kizáró okot képez, ha a rendőr a magánlakásba – az ott lakó akarata ellenére – azért megy be, hogy egy öngyilkosságot megakadályozzon [1994. évi XXXIV. tv.
39. § (1) bek. a) pont].
A Szabs. tv. által speciálisan kiemelt „jogszabályi engedély” [Szabs. tv. 2. § (8) bek.]
alapján a rendőrségről szóló törvényben felsorolt szabálysértés miatt nem vonható felelősségre a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha jogszabályban meghatározott
feladata ellátása során követi el a szabálysértést [Rtv. 7/A. § (1) bek.]. A megbízhatósági
vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a jogszabályban
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előírt hivatali kötelezettségének. Ennek megállapítása érdekében a megbízhatósági vizsgálatot végző szerv a munkakör ellátása során a valóságban is előforduló vagy feltételezhető
élethelyzeteket hoz létre mesterségesen. A Rtv. 7/B. §-ának(2) bekezdése szerint a megbízhatósági vizsgálatot a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja
a következők szerint végezheti: polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai
termékkel kapcsolatos szabálysértést, valótlan bejelentés szabálysértést, vámszabálysértést,
vámszabálysértés elkövetőjének segítése szabálysértést, vámorgazdaság szabálysértést,
minősített adat biztonságának megsértése szabálysértést, külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést, közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése szabálysértést,
közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést, vízi közlekedési szabályok megsértése szabálysértést, köztisztasági szabálysértést, határrendészeti szabálysértést, valamint olyan szabályszegést követhet el, amelynek esetén közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.
4.2.1.4. A gyermekkor
A gyermekkor szabálya (Btk. 16. §) a szabálysértési jogban úgy érvényesül, hogy nem
büntethető, aki szabálysértésként büntetendő cselekmény elkövetésekor a 14. életévét nem
töltötte be.
Elzárással is sújtható szabálysértési tényállást megvalósított gyermekkorú esetében
a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv vagy a bíróság a fiatalkorú, illetve gyermekkorú védelembe vételét kezdeményezi az erre hatáskörrel rendelkező szervnél
[Szabs. tv. 134. § (6a) bek.].
4.2.1.5. A kóros elmeállapot
Nem büntethető, aki a szabálysértésként büntetendő cselekményt az elmeműködés olyan
kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi cselekménye következményeinek a felismerésére vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen [Btk. 17. § (1) bek.].
A Btk. még példálózó jelleggel sem említi a kóros elmeállapotot megalapozó fiziológiai rendellenességeket. A kóros elmeállapot fogalma azonban továbbra is átfogja a korábbi
Btk.-banmég nevesített eseteket, azaz az elmebetegséget, a gyengeelméjűséget, a szellemi
leépülést, a tudatzavart, illetve a személyiségzavart. Ezt erősíti a Btk. 18. §-ához kapcsolódó miniszteri indokolás is a tudatzavar, illetve a személyiségzavar tekintetében. A kóros
elmeállapot fennállása és mértéke kérdésében azonban a szabálysértési hatóság (bíróság)
egyébként is orvos szakértő véleménye (vesd össze: 10.3. pont) alapján foglal állást.
A kóros elmeállapot csak akkor zárja ki a bűnösséget, ha kizárja a felismerési vagy
akarati (azaz együttesen a beszámítási) képességet, vagyis az elkövetőt „képtelenné teszi
cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen” [Btk. 17. § (1) bek.]. A kóros elmeállapot bűnösséget kizáró hatása
minden esetben az elkövetett tényállásszerű és jogellenes cselekményhez viszonyul. Így
ugyanazon gyengeelméjű személy lehet, hogy nem képes felismerni az elhagyott helyen
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talált tárgy le nem adásának a társadalomra veszélyességét, de azt tudja, hogy lopni nem
szabad (vesd össze: 6.3. pont, illetve 6.1. pont).
A kóros elmeállapot szabályai nem alkalmazhatók arra, aki a szabálysértést önhibájából
eredő ittas vagy bódult állapotban követi el (vesd össze: Btk. 18. §). Az ittasság szeszes
ital fogyasztásából eredő, a bódultság pedig kábító hatású szer (például kábítószer) révén
előidézett állapot. Az önhiba a beszámítási képességet kizáró tudatzavar bekövetkezésére
kiterjedő, az alkohol (vagy más szer) fogyasztásakor fennálló szándékosság vagy gondatlanság, illetve a magatartástól való tartózkodás elvárhatósága. A közönséges (típusos)
részegség esetén kizárja az önhibát, ha valaki téved az alkohol minőségében, mert például
a sörébe tudtán kívül tömény szeszt öntöttek. Önhiba áll fenn viszont típusos részegségnél,
ha valaki a tőle elvárható gondosság alapján az adott körülmények között tudhatta, hogy
az általa szedett gyógyszer az alkohol hatását felfokozza (vesd össze: III. BED 3. pont). Nem
önhibából iszik viszont, aki kényszer vagy fenyegetés hatása alatt fogyaszt alkoholt. A Btk.
18. §-aalkalmazásához „nem szükséges […], hogy az elkövető kizárólagosan csak a saját
hibájából kerüljön ittas állapotba, ha egyéb ok is – pl. más személyek ösztönzése – közrehatott: ez az önhiba megállapítását nem zárja ki” (vesd össze: BED III. sz. 3. pont).
Ha a kóros elmeállapot az elkövető beszámítási képességét kizárta, akkor a Btk. 18. §-a
– a bűnösségen alapuló felelősség elvét áttörve – objektív felelősséget létesít. A kódex
ugyanis olyan esetekre nézve írja elő büntetőjogi felelősség megállapítását, amikor beszámítási képesség (bűnösség) ténylegesen nem állt fenn.
Az önhibából eredő ittas állapotban elkövetett cselekmény is szándékos vagy gondatlan
elkövetésnek minősül. A szándékosság és a gondatlanság elhatárolásáról azonban nyilvánvalóan nem lehet szó az alapon, ahogy más esetekben egyébként történik. A minősítés körében itt azt kell vizsgálni, hogy az elkövetési körülmények elemzése alapján miként lenne
minősítendő a cselekmény az alanyi oldal teljessége esetén. Ezt pedig csak a cselekmény
tárgyi oldalának beható vizsgálata alapján lehet elbírálni. A hatóságnak vizsgálnia kell,
hogy a cselekmény külső megjelenési alakja és az ezzel kapcsolatos tárgyi körülmények
olyanok-e, amelyek arra utalnak, illetve amelyekből megnyugtatóan arra lehet következtetni,
hogy – amennyiben a cselekményt nem a Btk. 18. §-ában foglalt tilalom folytán bírálnák
el – a cselekményt gondatlanságból követték el. Ha mindebből kétséget kizáróan arra vonható következtetés, hogy a józan állapotban levő elkövető cselekményét gondatlanságból
elkövetettként kellene minősíteni, úgy ezt ittas állapotban elkövetve is ilyennek kell minősíteni. Amennyiben azonban a törvény szerint a cselekménynek csak a szándékos elkövetése
bűncselekmény, úgy a gondatlanságra utaló tárgyi körülmények esetén a Btk. 18. §-ában
foglalt rendelkezés alkalmazásával is ki van zárva a szabálysértési felelősség megállapítása
(vesd össze: III. BED 5. pont).
A Btk. 18. §-aa szabálysértési jogban is csak akkor alkalmazható, ha az ittasság tudatzavart okoz.
A közönséges ittasságtól minőségileg különbözik az úgynevezett patológiás (kóros)
ittasság, amely akkor állapítható meg, ha az alkoholfogyasztó alkoholtűrő képessége
a veleszületett vagy szerzett károsodásnak, illetve – akár ideiglenes – diszpozíciójának
következtében megváltozott (kvalitatív és kvantitatív intolerancia). A tűrőképesség mennyiségi elváltozását rendszerint az jelzi, hogy viszonylag kis mennyiségű alkohol fogyasztása
előzte meg a részegséget. A patológiás részegség az elmeműködés időleges jellegű olyan
tudatborulással járó zavara, amely a heveny elmebetegséggel egyenlő állapotnak tekinthető,
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így annak előfordulása esetén nem a Btk. 18. §-a, hanem a 17. § (1) bekezdése érvényesül
(vesd össze: III. BED 6. pont).
Ha a mértéktelen alkoholfogyasztásra visszavezethetően elmebetegség alakul ki,
akkor a 17. § (1) bekezdése alkalmazható akkor is, ha az ittasság önhibából ered. Ugyanez
irányadó akkor is, ha az iszákossággal szövődő pszichopátia kivételesen a személyiség olyan
fokú degradációjával járt, amely már egyenértékű az elmebetegséggel, s ez okból korlátozhatja – esetleg kizárhatja – a beszámítási képességet (III. BED 6. pont).
4.2.1.6. A kényszer és a fenyegetés
Nem büntethető, aki a szabálysértésként büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra
(vesd össze: Btk. 19. §). Mivel ellenállhatatlan erőként (vis absoluta) ható kényszer esetén
már cselekmény sem valósul meg, bűnösséget kizáró hatása csak az akaratot hajlító kényszernek (vis compulsiva) és a fenyegetésnek lehet. Az akaratot hajlító kényszer egyébként
gyakorlatilag nem más, mint bántalmazással nyomatékosított fenyegetés.
A fenyegetés „súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen” [Btk. 459. § (1) bek. 7. pont]. A fenyegetés akkor
zárja ki a bűnösséget, ha annak következtében az elkövető képtelen az akaratának megfelelő
magatartásra. Ennek vonatkozásában – a bűnösség központi eleméhez képest – azt kell
vizsgálni, hogy a fenyegetőnek való ellenszegülés (és ezzel a kilátásba helyezett hátrány
vállalása) elvárható lett volna-e az elkövetőtől. Az elvárhatóság megítélésénél különös
jelentősége van annak, hogy a kilátásba helyezett (de elkerült) hátrány hogyan aránylik
a fenyegetés folytán okozott sérelemhez.
4.2.1.7. A tévedés
A tévedés szabályozása alapján a szabálysértési jogban sem büntethető az elkövető olyan
tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott (ténybeli tévedés). Nem büntethető az sem,
aki a büntetendő cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra
nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van (társadalomra veszélyességben való tévedés) [Btk. 20. § (1)–(2) bek.].
A szabálysértési felelősség szempontjából lényeges tényben való tévedés (nem tudás)
a szándékosságot zárja ki. A gondatlanságot akkor zárja ki, ha nem is volt elvárható az elkövetőtől az adott tény ismerete.
A társadalomra veszélyességben való tévedés megállapítására nem ad alapot a szabálysértési büntetendőség nem tudására való hivatkozás. Amennyiben speciális jogszabály
adja a megszegett kötelezettség tartalmát, kivételesen felmerülhet a jogszabály ismeretének elvárhatósága mint az elkövető személyi körülményeire alapított mérlegelési kérdés.
Ez esetben is a szándékosság kizárása merülhet fel reálisan.
A társadalomra veszélyességben való tévedés körébe tartozik a jogellenességet kizáró
ok (például jogos védelem, végszükség) téves feltételezése is, ilyenkor valamely olyan tényt
feltételez, amelynek fennállása a felelősségét kizárná. Vélt jogos védelem például támadás
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feltételezése, amikor ilyenről szó nincs, vagy amikor valaki például nem tud arról, hogy
a gépkocsiját elvevő személy végszükségben van. A tévedés a törvényen alapuló jogosultság
vagy kötelezettség téves feltételezése esetén is alkalmazható, ha alapos okból származik.
Alapos okból származik az a tévedés, amelynek tekintetében az elkövetőt még gondatlanság
sem terheli.
A tévedés „nem zárja ki a büntethetőséget, ha gondatlanság okozza, és a törvény a gondatlanságból eredő elkövetést is bünteti” [Btk. 20. § (3) bek.]. Ilyen esetekben tehát a jogellenességet kizáró okban való tévedés csak enyhébb bűnösségi alakzat megállapításának
szolgál alapul. Ilyen esetekben tehát akkor is gondatlanságot kell megállapítani, ha az elkövető a tényállási elemekre kiterjedő szándékkal járt el.
4.2.2. A büntethetőséget megszüntető okok
A büntethetőséget megszüntető okot a szabálysértési törvény határozhatja meg olyan körülmény szabályozásával, amely a szabálysértés elkövetése után következik be, de megszünteti
a felelősségre vonás jogi lehetőségét. A szabálysértési jogban büntethetőséget megszüntető ok
• az elévülés, illetve
• az eredményes közvetítői eljárás.
4.2.2.1. Elévülés
I. A szabálysértés büntethetőségének elévülésére vonatkozó szabályozás kétféle elévülési
időt különböztet meg. A szabálysértés úgynevezett relatív elévülési idejére vonatkozik
a 6. § (1) bekezdése, az úgynevezett abszolút elévülési idejére pedig a 6. § (6) bekezdése.
A két elévülési idő között az a különbség, hogy a relatív elévülési idő félbeszakadhat (vagy
nyugodhat), az abszolút elévülési idő viszont nem. A relatív elévülési idő letelte után tehát
van helye szabálysértési felelősségre vonásnak (amennyiben az elévülési idő félbeszakad
vagy nyugszik). Ezzel szemben az abszolút elévülési idő letelte után az elkövetőt nem lehet
szabálysértésért felelősségre vonni (még akkor sem, ha az elévülési idő félbeszakadt vagy
nyugodott).
II. A kódex a relatív és az abszolút elévülési idő tekintetében is egységesen rendelkezik
az elévülési idő kezdőpontjáról [Szabs. tv. 6. § (2) és (3) bek.].
A) Az általános szabály szerint az elévülés kezdőnapja az a nap, amikor a szabálysértés
tényállása megvalósul [Szabs. tv. 6. § (2) bek.]. Az immateriális (eredményt nem tartalmazó)
tényállások esetén ez az elkövetési magatartás utolsó mozzanatának kifejtése, így például
a büntetés-végrehajtási intézetbe való bekiabálás vége [Szabs. tv. 194. § (1) bek. a) pont].
Az eredményt is tartalmazó tényállásoknál az elévülési idő kezdőpontja ez az eredmény,
így csalás esetén a kár bekövetkezése [Szabs. tv. 177. § (1) bek. b) pont I. fordulat].
B) Mivel a kísérlet esetén a szabálysértés tényállása nem valósul meg teljesen (vesd
össze: 4.1.2.2. pont), az elévülési idő kezdetéről külön kellett rendelkezni. Ennek értelmében
a kísérlet elévülési idejének kezdete azon időpont, amikor az azt megvalósító cselekmény
véget ér [Szabs. tv. 6. § (2) bek. II. fordulat]. Így például a csalás kísérlete akkor kezd el-
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évülni, ha az elkövető a hamis közlést a sértett irányába megteszi [Szabs. tv. 177. § (1) bek.
b) pont I. fordulat].
C) Ha a szabálysértés jogellenes állapot előidézésével, illetve fenntartásával valósul
meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll [Szabs.
tv. 6. § (3) bek. I–II. fordulat]. A büntethetőség elévülése akkor kezdődik meg tehát,
amikor a jogellenes állapot bármely okból megszűnik. Így például annak a cselekménye,
aki a vöröskereszt-mozgalomhoz tartozó szervre utaló feliratot, matricát járművén jogosulatlanul feltünteti, nem akkor kezd elévülni, amikor a matricát elhelyezik, hanem amikor
leszedik [Szabs. tv. 183/A. § (2) bek. b) pont].
D) Ha a szabálysértés kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul meg, az elévülési határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg a kötelesség nem teljesül [Szabs. tv.
6. § (3) bek. III. fordulat].
III. A szabálysértések büntethetőségének relatív elévülési ideje minden esetben a cselekmény elkövetésétől számított hat hónap [Sztv. 11. § (1) bek.]. Az elévülési idő hosszával
kapcsolatban nincs különbség abban a tekintetben, hogy a szabálysértés elzárással, közérdekű munkával vagy pénzbírsággal büntetendő. Az elévülési idő anyagi jogi határidő,
abba tehát az elévülés kezdőnapja is beleszámít.
IV. A szabálysértések büntethetőségének relatív elévülési idejét bizonyos eljárási cselekmények félbeszakítják, ami azt jelenti, hogy az elévülési idő újrakezdődik [Szabs. tv. 6. §
(5) bek. második mondat].
A) A kódex kifejezetten felsorolja azokat a szabálysértés miatt eljáró a szerveket, amelyek eljárási cselekményei félbeszakíthatják a büntethetőség elévülését. Ezek a szabálysértési
hatóság, a fegyelmi jogkör gyakorlója, az ügyészség és a bíróság [Szabs. tv. 6. § (5) bek.].
Az elévülést félbeszakítják az előkészítő eljárást lefolytató szerv eljárási cselekményei
is, hiszen a rendőrség előkészítő eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó
általános szabályokat kell alkalmazni [Szabs. tv. 117. § (2) bek. második mondat].
Nem szakítja félbe a szabálysértés büntethetőségének elévülését a feljelentés, kivéve
ha azt a szabálysértési hatóság tagja tette.
B) Ugyan erre a rendelkezés kifejezetten nem utal, de az elévülés félbeszakítása szempontjából csak a felsorolt szervek szabálysértési eljárásban foganatosított cselekményei
számítanak. Ezek közé azonban bele kell érteni a fegyelmi jogkör gyakorlójának azokat
az eljárási cselekményeit, amelyek a szabálysértés fegyelmi eljárás keretében történő elbírálásával kapcsolatosak [Szabs. tv. 28. § (2) bek. első mondat].
C) Bár erről a kódex nem rendelkezik, elévülést félbeszakító hatásuk csak az eljárás
előbbre vitelére irányuló eljárási cselekményeknek van. Ilyen érdemi intézkedés lehet például az eljárás alá vont személy tartózkodási helyének felkutatása, a szabálysértési hatóság
elé idézése, meghallgatása, a bírósági tárgyalás stb. Ezzel szemben a feljelentés iktatása
és a különböző ügyviteli jellegű cselekmények nem szakítják meg az elévülést.
D) Az elévülési időt nem szakítja félbe, ha az elkövető azalatt más szabálysértést vagy
bűncselekményt követ el.
V. Számos esetben a szabálysértést képező cselekmény miatt – mivel azt a rendelkezésre
álló tények alapján tévesen bűncselekménynek minősítik – büntetőeljárást indítanak. Így
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például a lopás vétségéről később gyakran kiderül, hogy csak lopással elkövetett tulajdon
elleni szabálysértésnek, a garázdaság vétségéről pedig az, hogy csak garázdaság vagy éppen
rendzavarás szabálysértésének minősül. A kódex ezért úgy rendelkezik, hogy a szabálysértés büntethetőségének elévülése újrakezdődik a büntetőügyben eljáró hatóság azon határozatának a szabálysértési hatósághoz (szabálysértés miatt eljáró bírósághoz) érkezésével,
amellyel a cselekmény miatt folyamatban lévő eljárás áttételét elrendelték. Az áttételt elrendelő határozat azonban csak akkor indítja újra az elévülési időt, ha a büntetőeljárást a cselekmény elkövetésétől számított hat hónapon belül megindították [Szabs. tv. 6. § (4) bek.].
E rendelkezés alkalmazása szempontjából büntetőügyben eljáró hatóság a nyomozóhatóság, az ügyész vagy a bíróság is lehet. Az olyan büntetőeljárás megindítása is közrehat
az elévülési idő újraindításában, amelyet nem az elkövetővel szemben, hanem ismeretlen
tettes ellen indítottak.
Ha viszont a büntetőeljárást az elkövetéstől számított hat hónapon túl indították meg,
akkor a szabálysértés büntethetősége akkor is elévült, ha a büntetőügyben eljáró hatóság
elrendelte a cselekmény miatt folyamatban lévő eljárás áttételét a szabálysértési hatósághoz
(szabálysértés miatt eljáró bírósághoz).
E rendelkezés jogpolitikai magyarázta az, hogy az ilyen cselekmény büntethetőségének
elévülése a 6. § (5) bekezdése alapján akkor is megszakadt volna, ha nem büntető- (hanem
szabálysértési) eljárást indítottak volna. Márpedig indokolt a szabálysértés elévülési ideje
tekintetében kihatást tulajdonítani egy olyan eljárásnak, amelyet súlyosabb (logikai többletet
tartalmazó) cselekmény (például dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás) miatt indítottak.
Ezeknek azonban paradox módon csak akkor van az elévülést megszakító hatásuk, ha a büntetőügyben eljáró hatóság a cselekmény miatt folyamatban lévő eljárás áttételét elrendeli.
E rendelkezés azonban nem a félbeszakítás egyik esetkörét szabályozza, hanem a félbeszakításhoz hasonló esetkört (újraindítás). A vonatkozó rendelkezés ugyanis nem azt
mondja ki, hogy a nyomozóhatóság, az ügyész vagy a bíróság áttételt elrendelő határozata
az elévülési idő félbeszakítása szempontjából azonos jelentőségű a szabálysértési hatóság
a szabálysértés miatt foganatosított eljárási cselekményével. Az ugyanis nem feltétele a rendelkezés alkalmazásának, hogy az áttételt elrendelő határozatot az elkövetéstől számított
hat hónapon belül hozzák meg vagy érkezzen meg. Az elévülési határidő akkor is újrakezdődik, ha az áttételt elrendelő határozatot az elkövetéstől számított 12. hónapban hozzák
meg. Az eredetileg meginduló elévülést nem a büntetőeljárás megindulása szakítja félbe,
hiszen az újrakezdést az áttételt elrendelő határozat a szabálysértési hatósághoz (szabálysértés miatt eljáró bírósághoz) érkezésétől számítjuk.
VI. Szabálysértés fegyelmi eljárásban történő elbírálásakor a szabálysértésekről szóló jogszabályokban meghatározott elévülési szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ha az ügyben
szabálysértési hatóság járt el, és az ügyet fegyelmi eljárásra átteszi, az állományilletékes
parancsnoknak a fegyelmi eljárást az áttételt követő három hónapon belül meg kell indítania
[1996. évi XLIII. törvény 122. § (4) bek.].
VII. Az elévülés nyugvása abban tér el a félbeszakítástól, hogy annak ideje az elévülés
tartamába nem számít be.
A Szabs. tv. 6. §-anem rendelkezik arról, hogy a szabálysértés büntethetőségének relatív elévülési ideje nyugodna. Az erről szóló rendelkezést a szabálysértési kódex (sajátos

A szabálysértési felelősség

73

módon, továbbra is) az eljárás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezések között „rejti el”.
Az eljárás felfüggesztésének ideje ugyanis az elévülés tartamába nem számít be (így az elévülés nyugszik) [Szabs. tv. 82. § (4) bek.].
Az elévülés nyugvására vonatkozó szabályozást tartalmaz még a szabálysértési jogsegélyről szóló törvény is, hiszen annak alapján a megkeresés teljesítésére megjelölt időtartamra a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztés
tartama pedig az elévülés határidejébe nem számít be [2007. évi XXXVI. törvény 21. §
(2) bek.].
VIII. A szabálysértés alapvetően kisebb súlyú cselekmény, így mindenképpen méltánytalan
lenne, ha az ügyet – ha érdemi eljárási cselekményekkel is, de – a „végtelenségig” el lehetne
húzni. Ezért a szabálysértési kódex – a büntetőjogtól eltérően – a büntethetőség abszolút
elévülési idejét is meghatározza. A cselekmény elkövetésétől számított kettő év után tehát
nincs helye szabálysértési felelősségre vonásnak [Szabs. tv. 6. § (6) bek.], még akkor sem,
ha az elévülés félbeszakadt vagy nyugodott. Ez utóbbit külön megerősíti a kódex azon rendelkezése, amely alapján a cselekmény elkövetésétől számított kettő év elteltével a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni az eljárást [Szabs. tv. 82. § (4) bek.].
IX. A büntethetőség elévülése nemcsak a büntetések, hanem az intézkedések többségének
alkalmazását is kizárja. A büntethetőség elévülését követően tehát nemcsak szabálysértési
elzárás, közérdekű munka, illetve pénzbírság nem alkalmazható, hanem a kitiltás, járművezetéstől eltiltás és figyelmeztetés sem.
A relatív elévülési idő eltelte azonban nem zárja ki az elkobzás alkalmazását [Szabs. tv.
18. § (2) bek.]. Az abszolút elévülési határidőt követően azonban elkobzás alkalmazására
sincs lehetőség, kivéve ha az elkobzás tárgyának birtoklása jogellenes [Szabs. tv. 18. §
(5) bek.]. Ilyenkor azonban csak azon tárgyak elkobzása lehetséges, amelyek birtoklása
jogszabályba ütközik [Szabs. tv. 18. § (1) bek. b) pont I. fordulat]. Az abszolút elévülési
határidőt követően például az elkövetés eszköze [Szabs. tv. 18. § (1) bek. a) pont] akkor
sem kobozható el, ha az elkövetőnél olyan dolog is volt, amelynek birtoklása jogellenes.
4.2.2.2. Az eredményes közvetítői eljárás
A Szabs. tv. szerint ugyanazon szabálysértés miatt nem büntethető, akinek szabálysértési
ügyét a szabálysértési hatóság vagy a bíróság közvetítői eljárásra utalta, és a közvetítői eljárás
eredményes volt [Szabs. tv. 2. § (9) bek.]. A közvetítői eljárásról lásd a tankönyv 16. fejezetét.
4.2.3. A szabálysértési felelősségre vonás egyéb akadályai
4.2.3.1. A kettős büntetés tilalma
A kétszeres büntetés jogelvi tilalmának érvényesítését jelenti az a szabály, amely ugyanazon személy tevékenysége vagy mulasztása bűncselekményi minősítése esetére megszünteti a szabálysértésért való büntethetőséget. Úgyszintén a büntethetőség akadálya,
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ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság
alkalmazását rendeli el [Szabs. tv. 2. § (4) bek.]. A büntethetőséget az a szabályozási tényhelyzet zárja ki, hogy az adott cselekményt a Btk. rendeli büntetni, illetve az adott cselekményre törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli. E rendelkezés alkalmazásának nem előfeltétele sem büntetőeljárás, sem közigazgatási bírságolási
eljárás párhuzamos megindulása.
4.2.3.2. A közjogi mentesség
A közjogi mentesség a szabálysértési felelősségre vonás (időleges) akadálya, amelyről külön
törvények rendelkeznek. Így például az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
alapján az országgyűlési „képviselő ellen csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával
lehet […] – a mentelmi jogról az adott ügyre vonatkozó önkéntes lemondás hiányában – szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni” [2012. évi XXXVI. törvény 74. § (1) bek.].
Hasonló rendelkezések irányadók például az alkotmánybírók és más közjogi tisztséget betöltő személyek esetében. Így az Alkotmánybíróság tagja ellen „csak az Alkotmánybíróság
előzetes hozzájárulásával lehet […] szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá
büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni” [Abtv. 14. § (4) bek.]. A közjogi mentesség esetén követendő eljárásról lásd a tankönyv 12.7.3. pontját.
4.2.3.3. A diplomáciai mentesség
A diplomáciai és a nemzetközi jog alapján büntető joghatóság alóli mentességet élvező személyek szabálysértési felelősségre vonására nemzetközi szerződés az irányadó (Szabs. tv. 5. §).
A diplomáciai képviselő például nemzetközi szerződés alapján mentes a fogadó állam
büntető joghatósága alól [a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben 1961. április 18-án aláírt
nemzetközi szerződés 31. cikke (kihirdette az 1965. évi 22. törvényerejű rendelet)]. Ezen
rendelkezés alkalmazásában a büntető joghatóság fogalmába a szabálysértési jogot is bele
kell érteni. A küldő állam lemondhat a diplomáciai képviselő joghatóság alóli mentességéről. A lemondásnak mindig kifejezettnek kell lennie (32. cikk).
A nemzetközi jog a diplomáciai képviselő mellett számos más személy (nemzetközi
szervezetek személyi állományának) mentességéről is rendelkezik.
Az egyezmények kifejezett kivételt is megállapíthatnak a mentesség alól egyes szabálysértések tekintetében, így például a mentesség nem vonatkozik a közlekedési szabálysértésekre [a Magyarország Kormánya és az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) közötti
székhely-megállapodás 16. cikkének a) pontja (kihirdette a 2014. évi XLIII. törvény)].
A diplomáciai mentesség esetén követendő eljárásról lásd a tankönyv 12.7.4. pontját.

5. A szabálysértési szankciók
Jogeset 5. Rétfalvi Hajnal 20 éves munkanélküli, esti tagozaton végzi a középiskolát.
2013. július 21. napján két kiló kenyeret és két kocka margarint lopott a boltból, ezek
összesített értéke 1200 forint. A cselekmény indítóoka az volt, hogy két gyermekének
a hónap végén már nem tudott kenyeret sem adni vacsorára, így ők csak az óvodában
étkeztek. Egy évvel ezelőtt sikkasztás szabálysértése miatt marasztalták el, amikor
hasonló cselekményt (tíz kiflire és egy lekvárra) még bolti eladóként követett el.

5.1. Alapvetés
I. A Szabs. tv. jelentősen megújította a szabálysértési jog szankciórendszerét a korábbi kódexhez képest. Ennek legfontosabb elemei a következők:
• ismételt elkövetés esetén elzárás szabható ki olyan szabálysértések esetén is, amelyek egyébként pénzbírsággal (közérdekű munkával) büntetendők [Szabs. tv. 23. §
(1) bek. d) pont];
• a pénzbírság felső határát a jogalkotó kizárólag az Sztv. általános részében határozza
meg [Szabs. tv. 11. § (1) bek.];
• egyes szabálysértések esetén a kormány rendeletben állapíthatja meg a pénzbírság
kötelező mértékét (ez az úgynevezett fix bírság) [Szabs. tv. 11. § (3) bek.; Közl.
Szabs. KormR.];
• elzárás mellett pénzbírság is alkalmazható (a két szankció vagylagossága tehát már
nem kizárólagos) [Szabs. tv. 7. § (2) bek.];
• a közérdekű munka önálló szankcióként is szerepel (nem csak a pénzbírság meg
nem fizetése esetén) (Szabs. tv. 14. §).
II. A szabálysértések szankciórendszere – a büntetőjogéhoz hasonlóan – a jogkövetkezmények két fő fajtáját tartalmazza: a büntetéseket és az intézkedéseket.
III. A szabálysértési jog szankciórendszere alapvetően relatíve meghatározott. A jogalkotó
meghatározza a szankciók (szabálysértési elzárás, pénzbírság, járművezetéstől eltiltás)
alsó és felső határát, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság pedig e keretek között szabja
ki a büntetést, illetőleg alkalmazza az intézkedést. Kivételesen azonban a szabálysértési
jogban is van abszolúte határozott szankció, nevezetesen a fix bírság, azaz amikor egyes
közlekedési szabálysértések esetén a kormány rendeletben állapíthatja meg a pénzbírság
kötelező mértékét [Szabs. tv. 11. § (3) bek.; Közl. Szabs. KormR.].
Az egyes szabálysértések esetén alkalmazható szankciók meghatározását a jogalkotó túlnyomórészt a kódex első (anyagi jogi általános) részében végzi el. A kódex ötödik
(anyagi jogi különös) része a benne foglalt cselekménytípusok vonatkozásában csak arról
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rendelkezik, hogy a tényállás megvalósításával valaki szabálysértést követ el. A különös
rész fejezeteinek többségében (a kódex XXIII. fejezete kivételével) nincs is olyan rendelkezés, amelyben a jogalkotó egyáltalán büntetési tételt határozna meg. Az új szabályozás
célja annak biztosítása volt, hogy így „a szabálysértési hatóság szabadon állapíthatja meg
a szabálysértés miatt kellő visszatartó hatást kiváltó szankciót, az általános részben meghatározottak szerint”.
A szabálysértési jogban elzárás csak akkor alkalmazható, ha a törvény különös része
az adott szabálysértésnél erről külön rendelkezik [vesd össze: Szabs. tv. 21. § (4) bek.].
A Szabs. tv. 179. §-aezzel összhangban külön kimondja, hogy a kódex XXIII. fejezetében
foglalt szabálysértések miatt szabálysértési elzárás büntetés kiszabásának is helye van. Ezen
rendelkezést egészíti ki a Szabs. tv. 21. § (3) bekezdése, amely kimondja, hogy a bíróság
elzárás helyett az e törvényben meghatározottak szerint más büntetést is kiszabhat és más
intézkedést is alkalmazhat. Ez összességében azt jelenti, hogy a kódex XXIII. fejezetében
foglalt szabálysértések esetén elvileg bármelyik szabálysértési szankció alkalmazható.
A Szabs. tv. 7. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján a törvény egyes szabálysértési
tényállások esetén – lényegében a kódex anyagi jogi különös részében – megállapíthatja
a büntetés kiszabásának, intézkedés alkalmazásának további törvényi feltételeit [például:
Szabs. tv. 179/A. § (5) bek.].
A szabálysértési kódex anyagi jogi általános része további rendelkezéseket is tartalmazhat, amelyek módosítják az adott cselekmény elkövetése esetén kiszabható szankció
fajtáját [Szabs. tv. 23. § b) és d) pont], illetve mértékét [Szabs. tv. 22. §, 23. §, illetve 27. §
(2) bek., 99. § (2) bek.].
IV. A szabálysértés szankciórendszerének specifikuma az, hogy – a büntetőjogi szabadságvesztés és elzárás mellett – csak szabálysértés miatt van lehetőség arra, hogy a bíróság szankcióként szabadságelvonást alkalmazzon (ez a szabálysértési elzárás, vesd össze: 5.2.2.1. pont).
V. A szabálysértési jog és a büntetőjog szankciórendszere más tekintetben is hasonlít, így
azonos a joghátránya a pénzbüntetésnek és pénzbírságnak, illetve a megrovásnak és a figyelmeztetésnek is. A közérdekű munka, a járművezetéstől eltiltás, az elkobzás és a kitiltás
pedig nemcsak joghátrányában, hanem még az elnevezésében is megegyezik büntetőjogi
megfelelőjével, ha a jogintézmények tartalma (és részben szankciórendszeri besorolása)
eltéréseket is mutat.
A szabálysértési jog szankciórendszere – az alapul fekvő cselekmények súlyára tekintettel – általában in abstracto enyhébb, mint a büntetőjogé. Az azonos joghátrány büntetési
keretének általában alsó és felső határa is magasabb a büntetőjogban, mint a szabálysértési
jogban. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ez a különbség a konkrét eset elbírálásánál is
feltétlenül érvényesül. Továbbra is előfordulhat, hogy a szabálysértés elkövetőjét in concreto
súlyosabban szankcionálják, mint ha bűncselekményt követett volna el. A bűncselekmények
között ugyanis egy 52 ezer forintos lopás jelentéktelen jogsértés: „szinte szabálysértés”,
az ezzel szinte azonos cselekmény, a 48 ezer forintos lopás viszont a szabálysértések között
már súlyos: „majdnem bűncselekmény.” E plafon-padló effektusnak nevezhető ellentmondás
a gyakorlatban azt is eredményezheti, hogy „jobban járt” az elkövető, ha cselekménye
szabálysértésbőlátbillent vétséggé, mivel így könnyen lehetett, hogy megúszta megrovással
azt, aminél kevesebbért pénzbírságot vagy akár szabálysértési elzárást szabtak volna ki.
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5.2. A szabálysértési büntetések
5.2.1. Alapvetés
I. A szabálysértések miatt alkalmazható büntetéseket a Szabs. tv. 7. §-ának(1) bekezdése
sorolja fel. Ezek a szabálysértési elzárás, a pénzbírság és a közérdekű munka.
II. A szabálysértési büntetések célját – a büntetőjoggal szemben – az Sztv. általában nem
határozza meg. A jogirodalomban elismert büntetési célok közül a szabálysértési büntetés
céljaként is a megtorlás, a megelőzés, illetve a jóvátétel jelölhető meg.
A megelőzésen belül a szabálysértési jogban is különbséget lehet tenni általános
és egyéni megelőzés, azaz generális és speciális prevenció között. A szabálysértési büntetés
célja tehát annak megelőzése is, hogy akár az elkövető, akár más személy szabálysértést
kövessen el.
A szabálysértési jogban a jóvátétel a közérdekű munka körében (vesd össze: 5.4.2. pont),
illetve a szabálysértési felelősség alóli mentesülés keretében jut jelentőséghez [Szabs. tv.
2. § (9) bek.] (vesd össze: 4.2.2.2. pont).
A kódex csak a fiatalkorúakkal szemben kiszabott büntetés célját határozza meg:
a fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az,
hogy a fiatalkorú helyes irányban fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék. Ezt
azonban nem túl szerencsés módon nem az ezen életkori csoportra vonatkozó anyagi jogi,
hanem az ellenük folytatott eljárásra vonatkozó rendelkezések között teszi meg [Szabs. tv.
134. § (1) második mondat].
III. A szabálysértés büntetések mindegyike önállóan is kiszabható [Szabs. tv. 7. § (2) bek.],
azaz a korábbi büntetőjogunkból ismert „főbüntetésként” funkcionál. A kódex lehetőséget
ad a szabálysértési büntetések kombinálására is, aminek egyedüli korlátja, hogy szabálysértési elzárás mellett nem szabható ki közérdekű munka [Szabs. tv. 7. § (3) bek.]. Erre
figyelemmel tehát a büntetések közül:
• szabálysértési elzárás;
• pénzbírság;
• közérdekű munka;
• szabálysértési elzárás és pénzbírság;
• közérdekű munka és pénzbírság
szabható ki.
5.2.2. Az egyes büntetések
5.2.2.1. A szabálysértési elzárás
I. Az 1999. évi Sztv. eredetileg három szabálysértés esetén engedte meg alkalmazni az önálló (azaz nem pénzbírság helyébe lépő) elzárást, nevezetesen a rendzavarás súlyosabb
eseteinél [1999. évi Sztv. 142. § (1) bek.], a tiltott kéjelgésnél (1999. évi Sztv. 143. §), illetve
a veszélyes fenyegetésnél (1999. évi Sztv. 151. §). Az elzárással büntetendő szabálysértések
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számát a 1999. évi CXX. törvény újabb három szabálysértéssel növelte meg, ezek az önkényes beköltözés (Sztv. 139/A. §), járművezetés az eltiltás tartama alatt (Sztv. 156/A. §), illetve
a már hatályon kívül helyezett terménylopás [Sztv. 157. § (4) bek.] voltak. Később a garázdasággal hétre nőtt az elzárással is büntetendő szabálysértések száma, valójában azonban
a rendzavarásból önállósodó tényállás megtartotta szabadságelvonással fenyegetett voltát.
Az elzárással is fenyegetett szabálysértések száma döntően a 2010. évi LXXXVI. törvény
hatására emelkedett, amely számos tényállás, köztük a komoly gyakorlati jelentőségű tulajdon ellen szabálysértés összes változatát is vagylagosan elzárással fenyegette. A hatályos
kódexben az elzárással büntetendő szabálysértések köre tovább bővült, így ebbe a körbe
került például a valótlan bejelentés alapesete [Szabs. tv. 175. § (1) bek.], amely a korábbi
kódex alapján csak pénzbírsággal volt szankcionálandó [1999. évi Sztv. 153. § (1) bek.].
II. A szabálysértési elzárás az eljárás alá vont személy személyi szabadságának elvonása.
A joghátrány jellegére tekintettel az elzárás a szabálysértési szankciórendszer legsúlyosabb
büntetési neme.
III. A) Szabálysértési elzárás (a Szabs. tv. XXIII. fejezetében meghatározott) szabálysértések miatt, illetve bármely szabálysértés ismételt elkövetése esetén [Szabs. tv. 23. §, illetve
179/A. § (7) bek.] szabható ki.
B) A kódex bizonyos esetekben meghatározott személyi, családi, egészségügyi körülményekre tekintettel nem engedi meg szabálysértési elzárás kiszabását. Ilyen, ha az eljárás
alá vont személy
• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy;
• kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül;
• a várandósság 12. hetét elérő nő;
• 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám;
• fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik (Szabs. tv. 10. §).
IV. Az elzárás kiszabását az Sztv. nem teszi soha kötelezővé, hanem minden esetben a bíróság mérlegelési körébe utalja.
V. Az elzárás legrövidebb tartama 1 nap, leghosszabb tartama pedig 60 nap [Szabs. tv. 9. §
(2) bek.].
Az elzárás büntetési tétele ettől eltérő
• halmazati büntetés [Szabs. tv. 22. § (1) bek.] (vesd össze: 5.2.4. pont);
• ismételt elkövetés [Szabs. tv. 23. § (1) bek.] (vesd össze: 5.2.5. pont);
• fiatalkorúak [Szabs. tv. 27. § (2) bek. a) pont] (vesd össze: 5.4.1. pont)
esetén.
VII. Az elzárással sújtható szabálysértésekre speciális eljárási garanciák vonatkoznak (vesd
össze: 15. fejezet).
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VIII. A Szabs. tv. 9–10. §-aa szabálysértési elzárásra mint büntetésre vonatkozó szabályokat
tartalmazza. Ettől különbözik azon elzárás, amelyre a bíróság átváltoztatja
• a meg nem fizetett pénzbírságot (Szabs. tv. 12., 141. §) (vesd össze: 17.5.5. pont);
illetve
• az el nem végzett stb. közérdekű munkát (Szabs. tv. 15., 143. §) (vö.: 17.4. pont).
5.2.2.2. A közérdekű munka
I. A közérdekű munka új szankció szabálysértési jogunkban, hiszen a korábbi kódexben
csak a meg nem fizetett pénzbírság átváltoztatása körében szerepelt [1999. évi Sztv. 17. §
(1) bek.]. Hatályos jogunk utóbbi helyett a közérdekű munkával való megváltás lehetőségét
biztosítja (vesd össze: 17.5.3. pont).
II. A közérdekű munka az elítélt cselekvési szabadságát korlátozó büntetés, amelynek joghátránya meghatározott munka elvégezésére kötelezésben áll. A munka elvégzése az elkövető
személyi szabadságát is érintheti, az eljárás alá vont személy személyi szabadsága azonban
„egyébként” nem korlátozható. A közérdekű munka szabálysértési elzárásra való átváltoztatása (vesd össze: 17.4.5. pont) már természetesen a személyi szabadság elvonását jelenti.
A közérdekű munka valójában – ha ez a szankciók törvényi sorrendjéből nem is derül
ki – a szabálysértési jog második legsúlyosabb szankciója. Ez abból is látható, hogy a közérdekű munka pénzbírsággal nem váltható meg, el nem végzése esetén viszont elzárásra
változtatható át.
III. A közérdekű munka bármely szabálysértés miatt alkalmazható, akár olyan szabálysértés
miatt is, amely elzárással is büntethető. Ezt erősíti meg a Szabs. tv. 120. §-ának(5) bekezdéséből – mint kapcsolódó eljárási szabályból – levonható következtetés is.
Közérdekű munka nem szabható ki abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy
az elbíráláskor megfelel azon feltételek valamelyikének, amelyek esetében az elzárás kiszabása tilos [Szabs. tv. 10. § és 14. § (3) bek.] (vesd össze: 5.2.2.1. pont).
5.2.2.3. A pénzbírság
I. A pénzbírság hagyományosan a szabálysértések szankciórendszerének legfontosabb
eleme. Ezen pozícióját azt követően is megtartotta, hogy az 1999. évi Sztv. (annak
módosításai), illetve a Szabs. tv. az elzárás büntetésnek is komolyabb szerepet kívántak
adni a szabálysértések szankcionálásban.
II. A pénzbírság – a büntetőjogi pénzbüntetéshez hasonló – olyan vagyon szankció, amely fizetési kötelezettséget keletkeztet az állam irányában. A joghátrányra tekintettel a pénzbírság
– annak ellenére, hogy a törvényben másodikként szerepel – a három közül a legenyhébb
szabálysértési büntetés. Ez abból is látszik, hogy a pénzbírság megváltható közérdekű
munkával (Szabs. tv. 13. §), a közérdekű munka viszont nem váltható meg pénzbírsággal.
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III. Pénzbírság főszabály szerint bármely szabálysértés esetén alkalmazható, még elzárással is sújtható szabálysértések esetén is. Ilyenkor azonban a pénzbírság büntetési tétele
magasabb is. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt pénzbírság csak akkor szabható ki, ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja
[Szabs. tv. 179/A. § (5) bek.].
Nem feltétele a pénzbírság kiszabásának, hogy az elkövetőnek megfelelő keresete
vagy vagyona legyen.
IV. A pénzbírság mértékének (összegének) meghatározása tekintetében a Szabs. tv. rendszerében elkülönül a törvényi keretek között
• a szabálysértési hatóság (bíróság) által az adott ügyben mérlegelés alapján kiszabható, illetve
• a rendeletben az adott törvényi tényállásra meghatározott mértékű, úgynevezett
fix bírság.
A) A törvényi keretek között a szabálysértési hatóság (bíróság) által mérlegeléssel
kiszabott pénzbírság legalacsonyabb összege 5000 forint. Legmagasabb összege általában 150 ezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén pedig
300 ezer forint [Szabs. tv. 11. § (1) bek.].
B) A törvényi keretek között rendeletben meghatározott mértékű pénzbírság [Szabs.
tv. 11. § (3) bek.] egyes közlekedési szabálysértések (Szabs. tv. XXVII. és XXVIII. fejezet)
szankciórendszerének része. A Szabs. tv. XXVII. fejezetében találtható tényállásokra
a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (Közl. Szabs. KormR.) 1–5. melléklete, XXVIII. fejezetének szabálysértéseire ugyanezen jogszabály 6–9. melléklete határozza meg a kötelezően
kiszabandó pénzbírságot.
A rendelet a pénzbírság kötelezően kiszabandó mértékét a Szabs. tv. egyes tényállásaihoz igazodva határozza meg, de ezen belül is további körülmények alapján differenciál.
A rendelet jelentőséget tulajdonít további körülményeknek, például a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértékének (1. melléklet), illetve annak, hogy a szabálysértést
az elkövető a KRESZ vagy más közlekedési jogszabály [például a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet] melyik rendelkezésének megszegésével valósítja meg (5.
és 6. melléklet).
V. A pénzbírság büntetési tételének felső határa ettől eltér
• halmazati büntetés [Szabs. tv. 22. § (1)–(2) bek.] (5.2.4. pont);
• ismételt elkövetés [Szabs. tv. 23. § (1) a) pont] (5.2.5. pont);
• helyszíni bírság kiszabása [Szabs. tv. 99. § (2) bek., 27. § (2) bek. c) pont] (vesd
össze: 5.2.6. pont); illetve
• fiatalkorú [Szabs. tv. 27. § (2) bek. b) pont] (vesd össze: 5.4.3. pont)
esetén.
VI. A pénzbírságtól eltérő eljárásjogi jogintézmény a rendbírság, amelyet a szabálysértési
hatóság, illetve a bíróság e törvény által előírt eljárási kötelességek teljesítése érdekében,
továbbá az eljárás rendjének megzavarása miatt alkalmaz (vesd össze: 11.4. pont).

A szabálysértési szankciók

81

5.2.3. A büntetés kiszabása
I. Szabs. tv. nem utal rá külön, de a büntetést a szabálysértési jogban is a büntetési tétel
keretei között kell kiszabni.
Nem értékelhető súlyosító körülményként, hogy az adott szabálysértés miatt más súlyosabb büntetés is kiszabható lett volna. Így a közérdekű munka vagy pénzbírság mértékének
meghatározásánál nem értékelhető súlyosító körülményként, hogy az adott szabálysértés
elzárással is büntethető. A közérdekű munka vagy pénzbírság kiszabása ugyanis az elzárással is büntethető szabálysértések esetén nem kivételes lehetőség, hanem a Szabs. tv.
21. §-ának(3) bekezdése alapján a büntetési tétel része.
A Szabs. tv. nem utal rá külön, de a büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni a büntetés célját is (vesd össze: 5.2.1. pont).
II. Az általános szabály szerint a büntetést és az intézkedést úgy kell megállapítani, hogy
igazodjék a szabálysértés súlyához [Szabs. tv. 21. § (2) bek. második mondat]. A szabálysértés súlyát a konkrét cselekmény tárgyi és alanyi körülményei határozzák meg.
A) Az enyhítő és súlyosító körülményeket és azok értékelésének elveit a szabálysértési
törvény főszabály szerint nem határozza meg.
Az enyhítő és súlyosító körülmények körére és értékelésére megfelelően irányadó
a Kúria Büntető Kollégiumának BKv 56. számú véleménye (Bisztriczki–Kántás 2012, 75.).
A következőkben csak azokat a kérdéseket érintjük, ahol a szabálysértési jog megoldása
– kifejezett törvényi szabályozásra is figyelemmel – eltér a büntetőjogétól.
Ha a szabálysértés szándékosan és gondatlanul is elkövethető, mivel a két fajta cselekmény büntetési tétele hatályos jogunkban mindig azonos, a gondatlan elkövetés enyhítő
körülmény.
Az értéket, kárt, vagyoni hátrányt tartalmazó szabálysértéseknél súlyosító körülmény, ha
az érték közel van a bűncselekményi határhoz {így például, ha tulajdon elleni szabálysértést
47 ezer forint értékű dologra [177. § (1) bek. a) pont], vagy a szándékos vámszabálysértést [209. §
(1) bek.] 80 ezer forint vámbevétel csökkenést okozva követik el [vesd össze: BKv 56. III/3.]}.
B) A szabálysértési törvény négy rendelkezése meghatározza az enyhítő és súlyosító
körülményeket.
B/1. Ezek egyike az eljárás alá vont személy hatóságokkal való együttműködése [Szabs.
tv. 21. § (2) bek. második mondat]. A Szabs. Vhr. példálódzó felsorolása szerint az eljárás alá
vont személy hatóságokkal való együttműködésének tekinthető különösen a szabálysértés
elkövetésének az elkövetés körülményeire és a felelősség vállalására kiterjedő beismerése,
valamint a bizonyítási eljárás gyors és eredményes lefolytatásának elősegítése [Szabs. Vhr.
6. §]. Ezen felül a jogalkalmazónak lehetősége van arra, hogy más tényezőket is együttműködésnek tekintsen, elsősorban a más szabálysértések vagy bűncselekmények felderítéséhez
vagy bizonyításához nyújtott segítséget stb.
B/2. Elzárás, pénzbírság és közérdekű munka alkalmazása esetén nyomatékos enyhítő
körülményként kell figyelembe venni, ha az eljárás alá vont személy a sértettnek a szabálysértéssel okozott kárt megtéríti [Szabs. tv. 21. § (5) bek.]. Ez azonban nemcsak a felsorolt szankciók, hanem a járművezetéstől eltiltás és a kitiltás intézkedéseinek alkalmazásánál is enyhítő
körülmény lehet, valamint alapul szolgálhat az elkobzás méltányosságból való mellőzéséről
[Szabs. tv. 18. § (3) bek. b) pont] vagy a figyelmeztetés alkalmazásáról szóló döntésnél is.
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A szabálysértéssel okozott kár megtérítése azonban csak akkor nyomatékos enyhítő
körülmény, ha erre a szabálysértési hatóság határozatának vagy a bíróság elsőfokú határozatának meghozataláig sor kerül. Ha a kár megtérítésére ezt követően, azaz a jogorvoslati
eljárásban kerül sor, akkor azt – ha nem is nyomatékosan, de – enyhítő körülményként
kell értékelnie a járásbíróságnak (vesd össze: 13.2.3.6. pont) vagy a törvényszéknek (vesd
össze: 15.6.1. pont).
A közlekedési szabálysértéssel okozott kár megtérítése a törvény kifejezett rendelkezése alapján nem képez nyomatékos enyhítő körülményt. Ez a külön rendelkezés arra
tekintettel elfogadható (bár nem feltétlenül szükséges), hogy az ilyen szabálysértések nagy
része esetén a pénzbírság mértékét úgyis kormányrendelet határozza meg, így a büntetés
mértékére vonatkozó büntetéskiszabási tevékenységről nem is lehet szó. Ha azonban ilyen
szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság mégis közérdekű munkát, illetve a bíróság
az ilyen cselekményt más szabálysértéssel halmazatban elbírálva elzárást kíván kiszabni,
akkor a rendelkezés célszerűsége erősen megkérdőjelezhető. Erre figyelemmel annak olyan
szűkítő értelmezése szükséges, hogy a közlekedési szabálysértéssel okozott kár megtérítése
nem nyomatékos, de enyhítő körülmény az elzárás vagy a közérdekű munka kiszabásakor,
illetve indokolhatja az elkobzás méltányosságból való mellőzését [Szabs. tv. 18. § (3) bek.
b) pont], vagy éppen a figyelmeztetés alkalmazásáról szóló döntést is.
B/3. A szabálysértési jogra vonatkozó speciális szabály ezenfelül, hogy a büntetés kiszabása során az eljárás alá vont személy személyi körülményeit annyiban kell figyelembe
venni, amennyiben a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatók [Szabs. tv. 21. § (1) bek. második mondat]. Ez azt jelenti, hogy a szabálysértési hatóságnak, bíróságnak nem kell „nyomoznia” az eljárás alá vont személy körülményei iránt, de például a meghallgatáson elhangzottak vagy észleltek alapján következtethet
a vagyoni helyzetére. Az elkövető személyi körülményei tekintetében tehát – a büntetőjoggal
(BKv 56. I. pont) szemben – nincs olyan kötelezettsége a szabálysértési hatóságnak vagy
a bíróságnak, hogy a büntetéskiszabás során figyelembe jövő valamennyi alanyi és tárgyi
tényt felderítsék, és a jogkövetkezmények alkalmazásakor értékeljék.
B/4. A szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az eljárás
alá vont személy szabálysértés miatt történt felelősségre vonását a büntetés kiszabásakor
és az intézkedés alkalmazásakor mindig figyelembe kell venni [Szabs. tv. 21. § (2) bek. első
mondat]. A szabálysértési előélet megállapítását segíti a szabálysértést elkövetők és helyszíni bírságoltak nyilvántartása (vesd össze: 18.2.2.1. pont).
A szabálysértési jogban csak a szabálysértésért való meghatározott (a szabálysértés
elkövetésének időpontját megelőző két éven belüli) szabálysértésért való felelősségre vonást
kell figyelembe venni [Szabs. tv. 21. § (2) bek. első mondat]. Az elkövető bűncselekményért
történt korábbi felelősségre vonása (büntetett előélete) azonban – ha az például a nyomozóhatóság vagy az ügyész által átküldött iratokból a szabálysértési hatóság (bíróság) tudomására jut – súlyosító körülmény.
Súlyosító körülmény az is, ha az elkövető az ellene folyamatban levő szabálysértési
eljárás vagy büntetőeljárás hatálya alatt (erről tudva) követi el a szabálysértést, ebből
ugyanis az előző eljárás eredményétől függetlenül a személyének fokozott veszélyességére
lehet következtetni (vesd össze: BKv 56. II/2.). Az eljárás alá vont személy ellen folyamatban levő szabálysértési eljárásokról az erről szóló nyilvántartás tartalmaz adatokat
(vesd össze: 18.2.2.2. pont).
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Jogeset 5. megoldása. Rétfalvi Hajnal vonatkozásában enyhítő körülmény, hogy
az elkövetési érték az alsó határ közelében van [BKv 56. III/3.], továbbá „az elkövető
önhibáján kívül fennálló nehéz anyagi helyzete”, mivel az „az elemi szükségletek
kielégítetlenségében nyilvánul meg, és a bűncselekmény ennek kielégítési körében
marad” [BKv 56. II/9.], valamint az, hogy az esti tagozaton végzi a középiskolát, így
a büntetés célja vele szemben könnyebben valósulhat meg, hiszen törekszik önhibáján
kívül fennálló nehéz anyagi helyzetéből legális módon kitörni. Súlyosító körülmény
azonban (ugyan kisebb súllyal) a korábbi hasonló cselekményért való felelősségre
vonás [Szabs. tv. 21. § (2) bek. első mondat].

III. Amennyiben az egységes jogalkalmazás kialakítása érdekében ez szükséges, a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter rendelet megalkotásával gondoskodik arról, hogy
a szabálysértési hatóságok és a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek
az e törvényben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása során értékelendő szempontokat azonos módon vegyék figyelembe [Szabs. tv. 21. § (4) második mondat].
IV. A Szabs. tv. az elzárás, közérdekű munka, illetve pénzbírság mértékét illetően nem
különböztet az egyes adott szankcióval büntetendő szabálysértések között, így felvetődik
a kérdés, hogy a büntetés kiszabásánál lehet-e szerepe annak, hogy a cselekmény melyik
törvényi tényállást valósította meg. Álláspontom szerint az új joghelyzetben is súlyosító
körülményként értékelhető, ha valaki az adott típusú büntetéssel (például elzárással) büntetendő szabálysértések körén belül az in abstracto nyilvánvalóan súlyosabb tényállást valósítja meg. Nyilvánvalóan eltérő büntetés kiszabását igényeli, ha a valótlan bejelentés úgy
valósul meg, hogy valaki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy
rendzavarásról valótlan bejelentést tesz [Szabs. tv. 175. § (1) bek.], ehhez képest súlyosabb
szankcionálást igényel, ha „a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó
szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre
kényszerül” [Szabs. tv. 175. § (2) bek.]. Az utóbbi körülmény súlyosító körülményként való
értékelése éppen azért nem sérti a kétszeres értékelés tilalmát, mert annak súlyát a törvényhozó a büntetési tételben nem értékeli. Ehhez hasonlóan nem lehet azonos a megítélése
annak, aki rendezvényt annak ellenére szervez, hogy a rendezvény megtartását a rendőrség
a gyülekezési jogról szóló törvény alapján megtiltotta [Szabs. tv. 189. § (1) bek. b) pont],
illetve aki a rendezvény szervezésével összefüggő bejelentési kötelezettségét a gyülekezési jogról szóló törvényben erre meghatározott határidő megsértésével teljesíti [Szabs.
tv. 189. § (3) bek. a) bek.]. Ez a felfogás nem ellentétes a jogalkotó akaratával sem, mivel
az új szabályozás célja a szabálysértési hatóság (bíróság) mérlegelési körének tágítása volt.
V. A büntetés kiszabásának előbbiekben írt rendszere azonban nem érvényesül, ha törvény
vagy törvény felhatalmazásán alapuló kormányrendelet eltérően rendelkezik.
A büntetés mértéke szempontjából kivételt képeznek azok a közlekedési szabálysértések, amelyek miatt a kormány a kiszabható pénzbírság mértékét rendelettel állapítja
meg [Szabs. tv. 11 § (3) bek.]. Ezek esetében sincs kizárva azonban, hogy a szabálysértési
hatóság éppen a súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelése alapján más szankció (közérdekű munka, figyelmeztetés) kiszabásáról döntsön. A büntetéskiszabási szabályok teljes
terjedelmükben érvényesülnek akkor is, ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az el-
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járásban a közlekedési szabálysértésekre kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés mellett elzárással nem büntethető szabálysértés
miatt vonják felelősségre [Szabs. tv. 22. § (4) bek.].
5.2.4. A halmazati büntetés
I. A halmazati büntetésre a korábbi szabálysértési kódex is a büntetési tétel felső határának
megemelésével reagált (1999. évi Sztv. 24. §). A szabálysértési kódex eredeti szövege lényegében átvette ezeket a rendelkezéseket [Szabs. tv. 22. § (1)–(2) bek.], amelyeket a 2012. évi
XXXI. törvény egészített ki a fix bírságos szabálysértések esetén irányadó rendelkezésekkel
[Szabs. tv. 22. § (3)–(4) bek.].
II. A Szabs. tv. 22. §-ánakcíme úgy tartalmaz a halmazati büntetésre vonatkozó rendelkezéseket, hogy a kódex sem ezen, sem más rendelkezése nem definiálja a szabálysértések
halmazatának fogalmát, illetve nem rendeli megfelelően alkalmazni a bűnhalmazat büntetőjogi fogalmát (Btk. 6. §) sem [vesd össze: Szabs. tv. 29. § (1) bek.]. Ez azonban nem is okoz
a jogalkalmazók számára valódi problémát, hiszen a rendelkezés szövege nem a szabálysértések halmazatához köti a büntetési tétel határainak megemelését. A halmazati büntetés
alkalmazására ugyanis az egyes bekezdések alkalmazási feltételeiből absztrahálva akkor
van lehetőség, ha az elkövetőt „ugyanabban az eljárásban több […] szabálysértés miatt
vonják felelősségre”. Ez a kifejezés viszont egyben megadja számunkra a szabálysértések
halmazatának fogalmát is.
Az azonos eljárásban elbírálás feltételére tekintettel a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések csak egymással állhatnak halmazatban. Elzárással is büntethető szabálysértés miatt ugyanis csak bíróság járhat el [Szabs. tv. 38. § (3) bek.]. Ha azonban a bíróság
az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesíti az ugyanazon eljárás alá vont személy ellen
a hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt indult eljárást [Szabs. tv. 44. § (3) pont], akkor
szabálysértési elzárással büntethető és más – akár a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó – szabálysértés is állhat halmazatban.
III. Halmazati büntetés esetén csak az elzárás és a pénzbírság büntetési tételét kell megemelni. Nem változik tehát az adott szabálysértések miatt kiszabható büntetések köre, a közérdekű munka (és az intézkedések) büntetési tétele, valamint főszabály szerint a pénzbírság
büntetési tételének alsó határa sem.
A halmazati büntetés jogkövetkezménye általában az elzárás és a pénzbírság felső
határának megemelése [Szabs. tv. 22. § (1), illetve (2)–(3) bek.]. Kivételesen az elzárással
nem büntethető szabálysértés pénzbírságának alsó határa is megemelkedik, ha kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértéssel áll
halmazatban [Szabs. tv. 22. § (4) bek.].
A büntetési tétel felső határát módosító rendelkezések alapvetően az érintett szankciók
szerint különülnek el, a pénzbírság tekintetében pedig a törvény annak alapján is differenciál, hogy milyen szabálysértések állnak halmazatban.
A) A szabálysértési elzárás esetén a halmazati büntetés leghosszabb tartama 90 nap
[Szabs. tv. 22. § (1) bek. I. fordulat]. Ez gyakorlatilag a halmazati büntetés felső határának
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másfélszeresére való emelését jelenti, figyelemmel arra, hogy az egy szabálysértés miatt
kiszabott elzárás leghosszabb tartama 60 nap [Szabs. tv. 9. § (2) bek.].
B) A pénzbírság felső határa halmazati büntetés kiszabása esetén a felével emelkedik.
A büntetési tétel felső határának konkrét összege attól függ, hogy a számítás alapját legsúlyosabb cselekményként
• elzárással is büntethető;
• szabálysértési elzárással nem büntethető;
• kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó
szabálysértés képezi.
B/1. Több szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén a halmazati
büntetésként kiszabott pénzbírság felső határa 450 ezer (300 ezer × 1,5) forint [Szabs. tv.
22. § (1) bek. II. fordulat]. A halmazati büntetés ilyen esetekben kedvezőbb a cselekmények külön eljárásokban való elbírálásánál, ahol az elkövetővel szemben összesen 600 ezer
(300 ezer + 300 ezer) forint pénzbírságot lehetne kiszabni.
B/2/a. Ha több olyan szabálysértés áll halmazatban, amely sem elzárással (sem
kormányrendeletben meghatározott pénzbírsággal) nem büntethető, akkor a halmazati
büntetésként kiszabott pénzbírság felső határa 225 ezer (150 ezer × 1,5) forint [Szabs.
tv. 22. § (2) bek.]. A halmazati büntetés ilyen esetekben is kedvezőbb a cselekmények
külön eljárásokban való elbírálásánál, ahol az elkövetővel szemben összesen 300 ezer
(150 ezer + 150 ezer) forint pénzbírságot lehetne kiszabni.
B/2/b. i) A büntetési tétel felső határa akkor is 225 ezer (150 ezer × 1,5) forint, ha szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértés és kormányrendeletben meghatározott
kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértéssel áll halmazatban [Szabs. tv. 22. §
(4) bek.]. A halmazati büntetés büntetési tétel felső határát tekintve lehet kedvezőbb, illetve
kedvezőtlenebb is, mint a cselekmények külön eljárásokban való elbírálása. Ez attól függ,
hogy a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírság összege több vagy
kevesebb, mint 75 ezer forint.
A halmazati büntetés felső határa akkor is 225 ezer forint, ha a két külön eljárásban
az elkövetővel szemben akár 240 ezer (150 ezer + 90 ezer) forint pénzbírságot is ki lehetne
szabni, így például az elkövető közterületen, mások előtt a rendvédelmi szervekre utaló
feliratot járművén jogosulatlanul feltüntet, illetve engedélyhez kötött jármű vezetőjeként
nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal [183/A. § (2) bek., illetve 220. §; Közl.
Szabs. KormR. 3. melléklet].
A halmazati büntetés felső határa akkor is 225 ezer forint, ha a két külön eljárásban
az elkövetővel szemben csak 170 ezer forint pénzbírságot lehetne kiszabni, így például
amikor a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök szállítására vonatkozó szabályok
mellett [198. § (1) bek.] az elsőbbség szabályait is megszegi [Szabs. tv. 218. §; Korm1. rendelet 2. melléklet].
B/2/b. ii) Az elzárással nem büntethető szabálysértés büntetési tételének alsó határa is
megemelkedik, amikor kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal
sújtandó szabálysértéssel áll halmazatban. A halmazati büntetésként kiszabott pénzbírság
ugyanis ilyenkor nem lehet kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott kötelező
mértékű pénzbírságok legmagasabbikának összege [Szabs. tv. 22. § (4) bek.].

86

A szabálysértési jog tankönyve

B/3. Ha az elkövetőt ugyanabban az eljárásban kizárólag kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértések miatt vonják felelősségre, akkor a halmazati büntetés főszabály szerint a legmagasabb pénzbírság mértékének
felével növelt összege, azaz 30 ezer, 60 ezer, 75 ezer, 90 ezer, 105 ezer, 135 ezer, illetve
150 ezer forint. Ha tehát az elsőbbségre vonatkozó bizonyos szabályokat [például irányváltoztatás, KRESZ 29. § (1) bek.] és az előzésre vonatkozó szabályokat [KRESZ 34. §
(8) bek.] is megszegi, a halmazati büntetés 30 ezer (20 ezer × 1,5) forint.
Ha azonban a legmagasabb pénzbírság mértékének felével növelt összege meghaladná
az elbírált szabálysértésekhez rendelt pénzbírságok együttes összegét, akkor a halmazati
büntetésként kiszabott pénzbírság az utóbbi összeggel azonos. Ha az engedélyhez kötött
jármű vezetője nem rendelkezik járművezetésre jogosító okmánnyal, illetve az elsőbbségre
vonatkozó bizonyos szabályokat (például a jobbkéz-szabályt) megszegi, akkor a halmazati
büntetés nem 135 ezer (90 ezer × 1,5), hanem 110 ezer (90 ezer + 20 ezer) forint.
IV. A megemelt büntetési tételek keretei között a halmazati büntetés kiszabására (ha nem
kizárólag fix bírságról van szó) a tankönyv 5.2.3. pontja irányadó.
A) A büntetés kiszabásánál releváns körülmények a halmazatban álló bármelyik szabálysértést jellemezhetik. A halmazat önmagában nem súlyosító körülmény, de a kettőnél
több cselekmény halmazata már annak tekintendő.
B) Ha az elkövetőt elzárással nem büntethető és kormányrendeletben meghatározott
kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés halmazata miatt vonják felelősségre
[Szabs. tv. 22. § (4) bek.], akkor két cselekmény esetén a pénzbírság kiszabásánál a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértéshez
kapcsolódó körülmények nem vehetők figyelembe. Nincs azonban akadálya annak, hogy
három vagy több cselekmény esetén súlyosító körülményt képezzenek a második kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés körülményei, amelyeknek a büntetési tétel alsó határának meghatározásánál nincs szerepük.
C) Ha az elkövetőt kizárólag kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű
pénzbírsággal sújtandó szabálysértések halmazata miatt vonják felelősségre [22. § (3) bek.],
a büntetés kiszabása a pénzbírság és más szankciók közötti választásra korlátozódik.
5.2.5. Az ismételt elkövetés
I. Az ismételt elkövetésre vonatkozó hatályos rendelkezés a korábbi szabálysértés elkövetésére figyelemmel más büntetés alkalmazását teszi lehetővé, illetve megemelt büntetési
tétel alkalmazását írja elő, valamint bizonyos szankció kötelező alkalmazásáról rendelkezik.
Ilyen formájában teljesen új szabálysértési jogunkban, hiszen a korábbi kódex alapján az elkövető kedvezőtlen előéletének csak annyiban volt jelentősége, hogy azt a jogalkalmazónak
figyelembe kellett vennie a büntetés kiszabásakor és az intézkedés alkalmazásakor [1999. évi
Sztv. 23. § (2) bek.], de erre figyelemmel nem lehetett más (súlyosabb) szankciót alkalmazni,
illetve a szankciókereteket sem lehetett erre figyelemmel átlépni.
Az egész rendelkezés szövegét hatálybalépését megelőzően újra megállapította a 2012. évi
XXXI. törvény 1. § (3) bekezdése. A módosítás már tartalmazta a kormányrendeletben
meghatározott összegű pénzbírság kiszabása esetére is az ismételt elkövetés szabályait
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[Szabs. tv. 23. § (4) bek.]. Az ismételt elkövetés szabályai alól kivette az összes, a Szabs. tv.
XXVII. és XXVIII. fejezetében meghatározott közlekedési szabálysértést. A hatályos szabályozás kifejezetten tisztázta, hogy az olyan cselekmény, amely miatt helyszíni bírságot
szabtak ki, korábban elkövetett cselekményként sem releváns a súlyosabb jogkövetkezmények szempontjából [Szabs. tv. 23. § (5) bek.].
II. Az ismételt elkövetésre vonatkozó, a Szabs. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
a kódex különös részében található legtöbb szabálysértés elkövetése esetén alkalmazható.
A kódex azonban a legtöbb – de nem mindegyik – ilyen esetben külön rendelkezésben szabályozza az ismételt elkövetés jogkövetkezményét.
A Szabs. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni,
ha a cselekmény a XXVII. és a XXVIII. fejezetben meghatározott közlekedési szabálysértésnek minősül [Szabs. tv. 23. § (2) bek. b) pont]. Ha a közlekedési szabálysértés nem
a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó (például
vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése, Szabs. tv. 222. §, vesd össze: 7.6. pont),
akkor az ismételt elkövetés csak súlyosító körülményként értékelhető. Ha viszont a kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértésről
van szó, akkor az ismételt elkövetés a Szabs. tv. 23. §-a (4) bekezdésében írt szabályai
alkalmazandók.
Az ismételt elkövetésre vonatkozó, a Szabs. tv. 23. §-ában foglalt rendelkezéseket nem
lehet alkalmazni, ha az eljárás tárgyát képező szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabtak
ki [Szabs. tv. 23. § (2) bek. a) pont]. Ilyen esetekben azonban a kódex speciális szabályokat
tartalmaz az ismételt elkövetésre [Szabs. tv. 99. § (2), (7)–(11) bek.] (vesd össze: 5.2.6.3. pont).
Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése esetén a Szabs. tv.
23. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatók, mivel a cselekmény nem minősül pénzbírsággal sújtható szabálysértésnek, hiszen a XXIII/A. fejezet címe szerint közérdekű
munkával sújtható szabálysértés. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése esetén azonban az ismételt elkövetésre speciális – a 23. § (1) bekezdés d) pontjánál
súlyosabb – rendelkezés [Szabs. tv. 179/A. § (7) bek.] vonatkozik.
III. Az ismételt elkövetés lényege az, hogy az eljárás alá vont személyt az eljárás tárgyát
képező szabálysértés elkövetésének időpontját megelőzően 6 hónapon belül legalább két
ízben jogerősen felelősségre vonták szabálysértés elkövetése miatt.
Az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazását illetően a korábban
elkövetett cselekmény csak szabálysértés lehet, bűncselekmény nem. Nem alkalmazhatók
tehát az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések akkor sem, ha a két korábbi cselekmény vagy azok egyike bűncselekmény. Akkor sem, ha bűncselekmény (például lopás,
Btk. 371. §) – mint többen a kevesebbet – magában foglalja a szabálysértés [Szabs. tv. 177. §
(1) bek. a) pont] elkövetését.
A) A kódex szerint ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók,
ha az eljárás alá vont személyt közlekedési szabálysértés miatt korábban jogerősen elmarasztalták [Szabs. tv. 23. § (2) bek. c) pont]. A nem túl szerencsésen megfogalmazott rendelkezés
helyes értelme az, hogy az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések tekintetében előzményként sem jön számításba az olyan cselekményért való korábbi elmarasztalás, amely
közlekedési szabálysértésnek minősül (Bisztriczki–Kántás 2012, 86.). Nincs akadálya
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viszont az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának, ha az eljárás alá
vont személyt a megfelelő időszakban közlekedési szabálysértés miatt elmarasztalták, de
két másik, például a rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértés miatt is.
B) Az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor nem lehet figyelembe venni olyan korábbi szabálysértést, amely miatt helyszíni bírságot szabtak ki [Szabs.
tv. 23. § (5) bek.].
A–B) A rendelkezés alkalmazásakor csak a korábbi cselekmények miatti jogerős felelősségre vonás időpontja számít. Ez a felelősséget megállapító határozat jogerőre emelkedésének időpontját jelenti (vö.: 17.1. pont).
Az ilyen korábban elkövetett cselekmények elkövetési ideje közömbös, akkor is ismételt
elkövetésről van szó, ha az eljárás tárgyát képező szabálysértés elkövetésének időpontját
hat hónapnál régebben követték el.
A korábban elkövetett cselekmények miatt két alkalommal történő felelősségre vonás
is feltétele az ismételt elkövetésnek. Az ismételt elkövetésről szóló rendelkezések nem alkalmazhatók, ha az illetőt a cselekményért halmazatban egy eljárásban vonták felelősségre.
A hat hónapon belül legalább két ízben jogerősen felelősségre vonás akkor is ismételt
elkövetést alapoz meg, ha a cselekmény már korábban ismételt elkövetés megállapításának
szolgált alapul, vagy maga is ismételt elkövetés volt. Ha tehát az elkövetőt 2014 májusában
és augusztusában felelősségre vonják, majd 2014 szeptemberében ismételt elkövetést állapítanak meg, akkor 2015 januárjában az ismételt elkövetés megállapítható.
IV. Az ismételt elkövetés jogkövetkezménye, hogy
• pénzbírsággal büntetendő szabálysértések esetén elzárás alkalmazására ad lehetőséget [Szabs. tv. 23. § (1) bek. b–d) pont]; illetve
• elzárással büntetendő szabálysértés esetén felemeli az elzárás és a pénzbírság büntetési tételének felső határát [Szabs. tv. 23. § (1) bek. a) pont];
• járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazását írja elő [Szabs. tv. 23. § (3) bek.].
Az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezés egyáltalán nem érinti a közérdekű munka
büntetés, az elkobzás, a kitiltás, illetve a figyelmeztetés alkalmazásának lehetőségét, valamint a járművezetéstől eltiltás alkalmazását.
Az ismételt elkövetés jogkövetkezményei az adott eljárásban, illetve a korábban elbírált
szabálysértések jellege alapján differenciálódnak.
A) Ha mindhárom (az adott eljárásban elbírált és két a korábbi) szabálysértés szabálysértési elzárással is büntethető, akkor az elzárás maximuma 90 nap [Szabs. tv. 23. § (1) bek.
a) pont].
Az elzárással is büntethető szabálysértések elsősorban a kódex XXIII. fejezetében találhatók. Elzárással is büntethető szabálysértésnek minősül a 179/A. § (7) bekezdése szerint
minősülő szabálysértés is.
A korábbi szabálysértés akkor is elzárással is büntethető, ha a különös rész alapján
közérdekű munkával vagy pénzbírsággal büntethető, de a Szabs. tv. 23. §-a(1) bekezdésének
b) vagy d) pontja alapján elzárással is büntethető volt. Elzárással is büntethető szabálysértés
miatt történt a felelősségre vonás akkor is, ha az elkövetővel szemben pénzbírságot szabtak
ki vagy figyelmeztetést alkalmaztak (Bisztriczki–Kántás 2012, 83.).
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B) Ha az újabb szabálysértés elzárással is büntethető, a korábbi két cselekmény pedig
pénzbírsággal sújtható szabálysértés, akkor az elzárás maximuma 75 napra emelkedik
[Szabs. tv. 23. § (1) bek. c) pont].
C) Ha az újabb szabálysértés pénzbírsággal sújtható, de korábban szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták
az elkövetőt, akkor is 75 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki [Szabs.
tv. 23. § (1) bek. b) pont].
D) Ha mindhárom (az adott eljárásban elbírált és két a korábbi) szabálysértés is pénzbírsággal büntethető, akkor 60 napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés szabható ki
[Szabs. tv. 23. § (1) bek. d) pont].
V. Az ismételt elkövetés esetén csak három vagy több korábbi cselekmény képezhet súlyosító körülményt. Az azonban súlyosító körülményként értékelhető, ha a korábbi és az újabb
cselekmény azonos tényállás alá tartozik.
Ha két újabb elzárással is büntethető szabálysértés elkövetése esetén van szó (két
korábbi cselekményre tekintettel) ismételt elkövetésről, akkor az elkövetővel szemben
a Szabs. tv. 22. §-ának(1) bekezdése alapján halmazati büntetést kell kiszabni, a büntetési
tétel a Szabs. tv. 23. §-a(1) bekezdésének a) pontja vagy c) pontja alapján még egyszer nem
emelhető meg, de az ismételt elkövetés súlyosító körülmény.
Ha két újabb pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt állapítható meg (két korábbi
cselekményre tekintettel) ismételt elkövetés, akkor az elzárást a Szabs. tv. 23. §-a (1) bekezdésének b) pontja vagy d) pontja alapján kell megállapítani, a pénzbírság büntetési tétele
a 22. § (2) bekezdése alapján megemelhető. Ha bíróság elzárást szab ki, akkor a szabálysértések halmazata képez súlyosító körülményt, pénzbírság kiszabása esetén pedig az ismételt elkövetés.
VI. Amennyiben a fix bírságos szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont személyt
az elkövetés időpontját megelőző hat hónapon belül közlekedési szabálysértés miatt jogerősen felelősségre vonták, akkor
• a második, kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén
az ahhoz rendelt kötelező mértékű pénzbírság kétszeresét kell kiszabni;
• a legalább harmadik, kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt kötelező mértékű pénzbírság háromszorosát kell
kiszabni, de az nem haladhatja meg a 150 ezer forintot.
A fix bírságos szabálysértések ismételt elkövetése tekintetében nem lehet figyelembe venni,
ha korábban a szabálysértés elkövetése miatt fix helyszíni bírságot szabtak ki.
5.2.6. A helyszíni bírság
5.2.6.1. Általános szabályok
A kiszabható bírság törvényi minimuma 5000 forint, maximuma 50 ezer forint. A helyszíni
bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy maradék nélkül osztható legyen 1000 forinttal.
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A bírság összegének konkrét meghatározása – a fix bírság eseteit kivéve – a jogalkalmazó
feladata. A bírság összegét úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a szabálysértés súlyához.
A konkrét jogsértés körülményei, jellege, elszaporodottsága, az elkövető szabálysértési
előélete azok a kérdések, amelyeket a hatóság figyelembe vesz.
A helyszíni bírságoknak is van olyan speciális esete (fix helyszíni bírság), amikor
a bírság mértékét rendelet állapítja meg, így a szabálysértési eljárás során ebben a vonatkozásban nincs lehetőség mérlegelésére. Ki kell azonban emelni, hogy e körben is érvényesül
az eljáró hatóság azon mérlegelési joga, hogy szóbeli figyelmeztetést alkalmaz, feljelentést
tesz vagy helyszíni bírságot szab ki. Ha ez utóbbit választja, akkor az összegszerűség tekintetében a jogszabályban megállapított bírságot kell kiszabni.
5.2.6.2. Halmazati büntetés
Ha egyik szabálysértés sem fix bírságos, akkor a kódex nem emeli meg a halmazati büntetésként kiszabott helyszíni bírság összegét [vesd össze: Szabs. tv. 99. § (2) és (8)–(9) bek.].
Ebben az esetben tehát – az általános szabályoktól eltérően – a két cselekmény halmazata
is súlyosító körülmény.
A fix bírságok esetében viszont speciális szabály érvényesül halmazati büntetés esetén.
A helyszíni bírság kiszabása során ha kötelező mértékű helyszíni bírsággal sújtandó több
szabálysértés elbírálására kerül sor, az elkövetett szabálysértésekhez rendelt helyszíni bírságok közül a legmagasabb bírságot kell alkalmazni [Szabs. tv. 99. § (8) bek.].
Ha fix helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés és más szabálysértés egyidejű elbírálására kerül sor, a kiszabható helyszíni bírság nem lehet kevesebb, mint a kötelező mértékű helyszíni bírság, de nem haladhatja meg az 50 ezer forintot, ismételt elkövetés esetén
a 70 ezer forintot [Szabs. tv. 99. § (9) bek.].
5.2.6.3. Ismételt elkövetés
Amennyiben helyszíni bírságolást követően hat hónapon belül újabb szabálysértés ismételt
elkövetéséről van szó, akkor 70 ezer forint összegű helyszíni bírság kiszabása is lehetséges
[Szabs. tv. 99. § (2) bek. II. fordulat].
A fix bírságok esetében is speciális szabályok érvényesülnek ismételt elkövetés esetén.
Így amennyiben a fix helyszíni bírsággal sújtandó közlekedési szabálysértés elkövetése miatt
az eljárás alá vont személyt az elkövetés időpontját megelőző hat hónapon belül közlekedési
szabálysértés miatt fix helyszíni bírsággal sújtották, akkor
• a második, fix helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz
rendelt fix helyszíni bírság kétszeresét kell kiszabni;
• a harmadik, illetve az azt követő, fix helyszíni bírsággal sújtandó szabálysértés elkövetése esetén az ahhoz rendelt fix helyszíni bírság háromszorosát kell kiszabni,
de az nem haladhatja meg a 70 ezer forintot.
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Az ismételt elkövetésre vonatkozó szabályozás alkalmazhatósága tekintetében a helyszínen,
a szabálysértési nyilvántartás (vesd össze: 18.2.2.1. pont) ellenőrzését követően dönt az eljáró személy.

5.3. Az intézkedések
5.3.1. Alapvetés
I. A Szabs. tv. intézkedéseinek köre megegyezik a korábbi kódexben szereplőkkel [1999. évi
Sztv. 13. § (2) bek.]. A korábbi szabálysértési kódex eredetileg hatályba lépett formájában
még ismerte a kiutasítás intézkedését is, de azt a 2004. évi XXIX. törvény 2004. május
1. napjától hatályon kívül helyezte.
II. A szabálysértési kódex különös része csak arra utal, hogy bizonyos magatartások megvalósítója „szabálysértést követ el”. A szabálysértések miatt alkalmazható intézkedéseket
a Szabs. tv. 8. § (1) bekezdése sorolja fel. Ezek
• a járművezetéstől eltiltás;
• az elkobzás;
• a kitiltás;
• a figyelmeztetés [Szabs. tv. 8. § (1) bek. a–d) pont].
A szabálysértési intézkedések lényegében bármilyen szabálysértés esetén alkalmazhatók.
Így elzárással is sújtható szabálysértés esetén alkalmazható akár figyelmeztetés is. Egyes
intézkedéseknek vannak azonban olyan feltételei, amelyek a szankció alkalmazását egyes
tényállások megvalósítása esetére korlátozza. Így például
• ilyen járművezetéstől eltiltásnál az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak
megszegése [Szabs. tv. 16. § (1) bek.];
• a kitiltásnál a sportrendezvényen való részvétellel [Szabs. tv. 19. § (1) bek.]; illetve
a kereskedelmi tevékenységgel [Szabs. tv. 19. § (2) bek.] összefüggő szabálysértés.
III. A szabálysértési intézkedések célja – a büntetőjogiakhoz hasonlóan – annyira sokszínű,
hogy csak az egyes szankciók vonatkozásában lehet meghatározni.
IV. Az intézkedések mindegyike önállóan is alkalmazható. A kódex megengedi az egyes
intézkedések egymással való kombinálását is. Ez alól az egyetlen kivétel, hogy figyelmeztetés mellett csak elkobzás alkalmazható [Szabs. tv. 8. § (2) bek.].
5.3.2. Az egyes intézkedések
5.3.2.1. A járművezetéstől eltiltás
I. A járművezetéstől eltiltás előzményeként az 1968. évi Sztv. még csak arról rendelkezett,
hogy egyes szabálysértések (például ittas vezetés) miatt a rendőrség „a külön jogszabályban

92

A szabálysértési jog tankönyve

meghatározott közlekedési igazgatási intézkedést is megteheti” [például 116/A. § (3) bek.].
A járművezetéstől eltiltás kifejezetten nevesítve csak az 1999. évi kódexben jelent meg
a szabálysértési jog szankciórendszerében. Járművezetéstől eltiltás azonban csak akkor
volt alkalmazható, ha kiszabását a szabálysértést meghatározó jogszabály egyes közlekedésrendészeti szabálysértések esetén kifejezetten lehetővé tette [például 1999. évi R. 48. §
(2) bek.]. A Szabs. tv. – ugyan más jogtechnikai megoldással – lényegében ugyanezen körre
szorítja a járművezetéstől eltiltás alkalmazását, amikor alkalmazásának feltételeként arra
utal, hogy a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével
követték el.
II. A járművezetéstől eltiltás a cselekvési szabadságot korlátozó szankció. A joghátrány
azonban nem bármilyen, hanem csak az engedélyhez kötött járművezetésre vonatkozik.
Ezek körét lényegében a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. és 2. melléklete határozza
meg. Engedélyhez van kötve például a 15 kilowattot meghaladó teljesítményű motoros tricikli vezetése, a kerékpáré viszont nincs.
Olyan személy is eltiltható a járművezetéstől, akinek nincsen vezetői engedélye.
Ez egyértelműen következik a Szabs. tv. 17. §-ánakmásodik mondatából is. A szabálysértési szankció joghátránya ilyenkor az, hogy az elkövető az eltiltás ideje alatt nem szerezhet
vezetői engedélyt.
III. Járművezetéstől eltiltás akkor alkalmazható, ha a szabálysértést az elkövető az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el. Ez elvileg bármilyen szabálysértés lehet, de a járművezetéstől eltiltás kiszabása gyakorlatilag a Szabs.
tv. XXVII. és XXVIII. fejezetében meghatározott közlekedési szabálysértések (vesd
össze: 5.4. pont) elkövetését feltételezi.
IV. A járművezetéstől eltiltás alkalmazását a Szabs. tv. főszabály szerint a szabálysértési
hatóság (bíróság) mérlegelési körébe utalja.
A) A 2013. évi XCIII. törvény 124. §-a iktatta be azt a 2013. szeptember 1. napjától
hatályos rendelkezést, amely alapján járművezetéstől eltiltást kell alkalmazni, ha az elkövető a közveszély színhelyén 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsival (illetve vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló
járműszerelvénnyel) úgy követi el a szabálysértést, hogy megszegi az úton való haladásra,
az előzésre és kikerülésre, illetve a lezárt útszakaszra történő behajtásra vonatkozó rendelkezéseket [Szabs. tv. 16. § (1a) bek.].
A közveszély meg nem határozható számú személy életének vagy testi épségének, illetve
nagy értékű vagyontárgy megsemmisülésének (megrongálódásának) lehetősége. Közveszély
színhelyének minősülhet földrengés, árvíz, robbanás, tűzvész vagy más veszélyhelyzet is.
Közveszélyt jelenthet a hó is (például lavina formájában), de ebbe a fogalomba nem vonható bele, ha aznap a város belterületén a lehulló hó nem sodort közvetlen veszélybe senkit
és semmit, még akkor sem, ha a hófúvás miatt gépjárművek százai akadtak el a hóban (BH
1988. 304.)
A rendelkezés alkalmazásában tehergépkocsi: a személygépkocsit, az autóbuszt, a troli
buszt és a vontatót kivéve minden gépkocsi [KRESZ 1. számú függelék II/i) pont]. A rendelkezés alkalmazási köre csak az úgynevezett nehéz tehergépkocsikra terjed ki, amely
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olyan tehergépkocsi, vontató, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvény,
amelynek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 7,5 tonnát [KRESZ 1. számú
függelék II/i/1. pont].
A rendelkezés alkalmazási körét elsősorban a kifejezetten a nehéz tehergépkocsira
vonatkozó rendelkezések töltik ki, elsősorban a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseiből eredő tilalmak, illetve
a KRESZ 37. §-ának(6)–(7) bekezdése, valamint 48. §-ának(14)–(17) bekezdése releváns.
Az úton való haladásra, az előzésre és kikerülésre. illetve a lezárt útszakaszra történő behajtásra vonatkozó rendelkezés azonban a Szabs. tv. 16. §-ának(1a) bekezdése alkalmazásában nemcsak olyan lehet, amely nehéz tehergépkocsira vonatkozik. A járművezetéstől való
eltiltás kötelező alkalmazását vonja maga után tehát a tehergépkocsival előzni tilos [KRESZ
14. § (1) bek. g) pont], illetve a tehergépkocsival behajtani tilos [KRESZ 14. § (1) bek. r)
pont] tábla, illetve a korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtábla is [KRESZ 14. § (1) bek.
z/2. pont], ha annak rendelkezéseit nehéz tehergépkocsival sértik meg.
B) A járművezetéstől eltiltás másik kötelező esetköre az ismételt elkövetéshez kapcsolódik (vesd össze: 5.3.4. pont).
V. A járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.
VI. Az elkövető eltiltható valamennyi engedélyhez kötött jármű vezetésétől. A szankció
hatóköre korlátozható meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára is [Szabs. tv.
16. § (3) bek.].
A járműkategóriára, illetve járműfajtára korlátozás alapvető célja, hogy ne tiltsák el
mindennemű jármű vezetésétől azt, aki csak bizonyos jármű vezetésével kapcsolatban jelent veszélyt a közlekedés biztonságára. Az elkövetett cselekmény jellegét, tárgyi súlyát
és az elkövető személyiségének feltárt jellemzőit együttesen értékelve először azt kell
eldönteni, hogy az elkövető valóban csak meghatározott jármű vezetésével kapcsolatosan
szegi-e meg a közlekedési előírásokat, és van-e alap annak megállapítására, hogy az egyéb
jármű esetleges vezetése közben szabályosan közlekedik [vesd össze megfelelően: BKv
38. Indokolás III. pont].
Indokolt lehet a járművezetéstől eltiltás hatókörének korlátozása azoknál a hivatásos gépkocsivezetőknél, akik szolgálatukat kifogástalanul látják el, és pihenőidejükben
saját – más kategóriába tartozó – járművükkel követnek el közlekedési bűncselekményt
(szabálysértést) [BKv 38. Indokolás III.]. Ugyanígy indokoltnak kell tekinteni az eltiltás
korlátozását olyan járművezetőkkel kapcsolatban is, akik az egyes közlekedési ágazatokhoz, járműkategóriákhoz, illetve járműfajtákhoz tartozó jármű vezetésére vonatkozó
speciális szabályokat megszegve követnek el szabálysértést [vesd össze megfelelően: BKv
38. Indokolás III/1. pont].
Alapelv, hogy az eltiltott személy olyan járművet ne vezessen, amilyennel a tilalmazott magatartást tanúsította és a szabálysértést elkövette. Ellenkező esetben ugyanis az intézkedés formális, az elítéltre tényleges hátrányt nem jelent, és ekként a büntetés céljának
elérésére sem alkalmas. Aki tehergépkocsival vagy autóbusszal követ el olyan szabálysértést, amely az eltiltást indokolja, azt úgy kell eltiltani, hogy e járműveket ne vezethesse,
és méltányossági szempontból sem korlátozható az eltiltás más járműkategóriára [vesd össze
megfelelően: BKv 38. Indokolás III/2. pont].
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A vezetői engedély visszaadása külön jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésétől
tehető függővé [Szabs. tv. 16. § (2) bek.]. Ilyen például az utánképzésre kötelezés, ezen kell
részt vennie annak a járművezetőnek, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább hat hónapra eltiltott [Kkt. 18. § (4) bek. a) pont, (5) bek.].
Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára
vagy járműfajtára terjed ki, és nem jár a vezetői engedély visszavonásával [Kkt. 18. § (6) bek.].
VII. A járművezetéstől eltiltást – az annak alkalmazását megalapozó szabálysértésekhez
kapcsolódó hatásköri rendelkezésre (Szabs. tv. 229. §) figyelemmel – a szabálysértési hatóságok közül a rendőrség alkalmazza. A bíróság közlekedési szabálysértés elkövetése esetén
kifogás nyomán indult jogorvoslati eljárásban (Szabs. tv. XVI. fejezet) dönthet úgy, hogy
pénzbírság helyett vagy mellett járművezetéstől eltiltást alkalmaz.
A járásbíróság elsősorban akkor alkalmazhat járművezetéstől eltiltást, ha annak elkövetését az eltiltás tartama alatti járművezetés szabálysértése (Szabs. tv. 176. §) alapozza
meg. Ezenfelül akkor is lehetősége van a bíróságnak járművezetéstől eltiltás alkalmazására,
ha az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz egyesíti az ugyanazon eljárás alá vont személy
ellen a hatáskörébe nem tartozó szabálysértési eljárást [Szabs. tv. 44. § (3) bek.].
Speciális rendelkezés vonatkozik a járművezetéstől eltiltásra, ha a katona szabálysértését a fegyelmi jogkör gyakorlója bírálja el [Szabs. tv. 28. § (3) bek.].
5.3.2.2. Az elkobzás
I. Az elkobzás már az első, illetve a második szabálysértési kódexben is nevesített szankció
ként szerepelt [1968. évi Sztv 21. §, 1999. évi Sztv. 20. §]. Új esetkör azonban azon dolog
elkobzása, amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely a közbiztonságot veszélyezteti [Szabs. tv. 18. § (1) bek. b) pont]. A korábbi kódex alapján csak az elkövetés
(nem az eljárás alá vont személy tulajdonában álló) eszközének elkobzását alapozta meg, ha
a dolog a közbiztonságot veszélyezteti [1999. évi Sztv. 20. § (1) bek. a) pont]. A korábbi szabálysértési kódex az elkobzás egyes esetköreinek alkalmazását (az a dolog, amelyre nézve
a szabálysértést elkövették) attól tette függővé, hogy azt külön jogszabály (azaz az 1999. évi
Sztv. különös része 158. § (3) bek., illetve az 1999. évi SzR.) kötelezővé, illetőleg lehetővé
teszi. A Szabs. tv. ezzel a megoldással szakított, és az elkobzás minden esetkörét az általános részben – a különös részi rendelkezéstől függetlenül – szabályozza.
II. Az elkobzás vagyoni szankció, amelynek joghátrányát bizonyos dolog tulajdonjogától való
megfosztás képezi. Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll [Szabs. tv. 18. § (4) bek.].
III. Az elkobzás célja bizonyos esetekben a megtorlás, illetve a megelőzés. Megtorló célja van
azon dolog elkobzásának, amelyre például a vámszabálysértést [Szabs. tv. 209. §] elkövették.
Az elkobzásnak megelőző szerepe van, amikor a szabálysértés nélkülözhetetlen eszközét kobozzák el (Bisztriczki–Kántás 2012, 63.), például azt a sablont, amely nélkül a versenytárs
árujának jellegzetes külsejű utánzata nem állítható elő (Szabs. tv. 231. §). Álláspontunk szerint
utóbbi körbe sorolható a közbiztonságot veszélyeztető eszköz elkobzása, amelynek a jogirodalom
egy része (pl. Bisztriczki–Kántás 2012, 63.) szerint külön (úgynevezett biztonsági) célja van.
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IV. Az elkobzás bármely szabálysértés esetén alkalmazható, hatályos jogunkban az elkövetés tárgyának elkobzása sem feltételez különös részi rendelkezést. Számos tényállás, így
például lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés [Szabs. tv. 177. § (1) bek. a) pont]
esetén azonban az elkobzás ezen esetköre nem jön számításba, mivel az elkövetés tárgya
a tulajdonostól nem kobozható el.
Az elkobzás akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont személy nem vonható felelősségre [18. § (2) bek.]. Ezt a kódex látszólag bármely büntethetőségi akadály esetén lehetővé
teszi. Álláspontunk szerint azonban erre jogos védelem, végszükség vagy a jogellenesség
más okból való kizártsága esetén nincs lehetőség. Jogos cselekmény ugyanis nem szankcionálható (vesd össze: 4.2.1.1. – 4.2.1.3. pontok). Lehetőség van viszont elkobzásra gyermekkorú, kóros elmeállapotú, tévedésben lévő vagy kényszer vagy fenyegetés hatása alatt
álló személy esetében (vesd össze: 4.2.1.4. – 4.2.1.7. pontok).
Az elkobzás a relatív elévülési idő elteltével is elrendelhető. Nincs helye azonban elkobzás elrendelésének, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt. Ez alól is kivételt képez
azon eset, amikor az elkobzás tárgyának birtoklása jogellenes [Szabs. tv. 18. § (5) bek.].
V. Az elkobzás csak dologra rendelhető el, a vagyon többi elemének (például bankszámlakövetelés) elkobzására a szabálysértési jogban nincs lehetőség.
Az elkobzás csak olyan dologra rendelhető el, amely a szabálysértéssel valamilyen,
a törvényben meghatározott kapcsolatba került [Szabs. tv. 18. § (1) bek. a), illetve c–e) pont].
Ez alól kivétel azon dolog elkobzása, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely
veszélyezteti a közbiztonságot [Szabs. tv. 18. § (1) bek. b) pont].
A) Az első esetkör a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt
dolog elkobzása [Szabs. tv. 18. § (1) bek. a) pont]. Az eszközül használt dolog az a tárgy,
amellyel a szabálysértést elkövették. Ilyen például verekedésnél a bot. A vámszabálysértés
esetén csempészetnél a megfelelően irányadó büntetőbírói gyakorlat szerint csak az erre
a célra átalakított autó elkobzása lehetséges. Ha az eszköz az elkövető tulajdona, nem kell
vizsgálni a közbiztonságra veszélyes jellegét. Amennyiben a felhasznált eszköz nem az elkövetőé, elkobzásnak csak akkor van helye, ha az a közbiztonságra veszélyes.
B) A második esetkör az olyan dolog elkobzása, amelynek a birtoklása jogszabályba
ütközik, vagy veszélyezteti a közbiztonságot [Szabs. tv. 18. § (1) bek. b) pont]. Az ilyen dolog
gyakran az elkövetés eszköze, de elkobzása akkor is kötelező, ha a szabálysértés elkövetése
során nem használták fel. Az ilyen dolog szintén gyakran a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés [Szabs. tv. 198. § (1) bek.] elkövetési tárgyának
minősül, így a Szabs. tv. 18. §-a(1) bekezdésének a) pontja, illetve d) pontjának I. fordulata
alapján is elkobzás alá esne. Elkobzása azonban akkor is kötelező, ha közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt nem indítottak eljárást.
C) Az elkobzás harmadik esetköre a szabálysértés útján létrejött dolog [Sztv. 18. §
(1) bek. c) pont]. Ilyen lehet például a forgalomban lévő pénzről engedély nélkül készített
utánzat [Szabs. tv. 213. § (1) bek. I. fordulat].
D) Az elkobzás negyedik esetköre azon dolog, amelyre a szabálysértést elkövették,
vagy amelyet a szabálysértés befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak
[Szabs. tv. 18. § (4) bek. d) pont].
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E) Az elkobzás ötödik esetköre azon dolog, amelyet az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott [Szabs.
tv. 18. § (1) bek. e) pont].
VI. Az elkövetés eszközének, illetve az elkövetés tárgyának (valamint az utóbbi a szabálysértés befejezését követő elszállítása céljából használt dolognak) az elkobzását nem lehet
elrendelni, ha a dolog nem az eljárás alá vont személy tulajdona. Az elkobzás azonban
ilyenkor is elrendelhető, ha a tulajdonos az elkövetésről előzetesen tudott. A szabálysértés
elkövetésétől nem tudó, eljárás alá nem vont személy tulajdonát képező dolog elkobzását is
el kell rendelni, ha ez nemzetközi jogi kötelezettségből következik [Szabs. tv. 18. § (3) bek.
a) pont].
Az elkövetés eszközének, illetve az elkövetés tárgyának (valamint az utóbbi a szabálysértés befejezését követő elszállítása céljából használt dolognak) az elkobzása kivételesen
mellőzhető, ha az eljárás alá vont személyre vagy a dolog tulajdonosára a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene. Az elkobzás mellőzését azonban
nemzetközi jogi kötelezettség kizárhatja [Szabs. tv. 18. § (3) bek. b) pont].
5.3.2.3. A kitiltás
I. A korábbi kódexbe a 2000. évi CXLV. törvény iktatta be azt a rendelkezést, amely a kitiltás intézkedését szabályozta a sportrendezvények (illetve sportlétesítmények) vonatkozásában (1999. évi Sztv. 22/A. §). A hatályos kódex az intézkedés hatókörét azzal bővítette
ki, hogy a kereskedelmi létesítményből vagy kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló
egyéb helyszínről való kitiltásra is lehetőséget ad [Szabs. tv. 19. § (2) bek.].
II. A kitiltás joghátránya a cselekvési szabadság korlátozása, azon belül pedig bizonyos
helyekre való belépés (illetve ott tartózkodás) tilalma.
III. A kitiltásra alapot adó cselekményeknek a Szabs. tv. két nagy esetkörét különíti el,
nevezetesen a sportrendezvényekkel, illetve a kereskedelmi tevékenységgel összefüggő
szabálysértéseket.
A) A Szabs. tv. alkalmazásában is a sportrendezvény sporttörvényben szereplő definíciója irányadó. Annak alapján sportrendezvény egy sportszervezet vagy sportszövetség
által versenyrendszerben vagy azon kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny,
mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül [2004. évi I. törvény 77. § u) pont].
A szabálysértési jogszabály tekintetében nem irányadó a sportorvoslás szabályairól
és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet azon szűkebb
definíciója, amely szerint a „rendelet alkalmazásában sportrendezvény az országos sportági
szakszövetség vagy az országos sportági szövetség (a továbbiakban együtt: sportszövetség),
illetve a sportszervezet által szervezett verseny, mérkőzés” [1. § (2) bek.]. A szabálysértési
törvény szankciója ugyanis nyilvánvalóan nem a sportorvosláshoz, hanem a rendzavarások
elleni fellépéshez kapcsolódik.
A sportrendezvényhez kapcsolódás tekintetében a Szabs. tv. nevesíti a sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással vagy az onnan való távozással való összefüg-
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gést. A sportrendezvényen való részvétel megvalósulhat sportolóként, illetve nézőként
is. A sportrendezvény résztvevője ugyanis az a természetes személy, aki a sportrendezvény
helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően
másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül [2004. évi I. törvény
77. § o) pont].
A sportrendezvényhez kapcsolódó szabálysértés tipikusan garázdaság (Szabs. tv.
169. §), rendzavarás (Szabs. tv. 170. §), illetve rongálás [Szabs. tv. 177. § (1) bek. b) pont
II. fordulat] lehet.
A szabálysértéssel összefüggő sportrendezvényt nem kell sportszövetség versenyrendszerében megrendezni.
B) A szabálysértési jogban is a kereskedelemről szóló törvény azon definíciója irány
adó, hogy kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint
kereskedelmi ügynöki tevékenység [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 9. pont].
A kereskedelmi tevékenységgel való összefüggést a Szabs. tv. nem részletezi. A kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés nem korlátozható a Szabs. tv. XXV. fejezetében szereplő pénzügyi és kereskedelmi szabálysértésekre. Azok közül amúgy is
kizárólag a fémjelzési szabálysértés minősülhet nem pénzügyi, hanem csak kereskedelmi
szabálysértésnek. Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértések leggyakrabban
az élelmiszerlánc-biztonsági és fogyasztóvédelmi szabálysértések lehetnek [Szabs. tv.
XXIX. fejezet], hiszen ezek tényállása olyan kereskedelemmel kapcsolatos fogalmakat
tartalmaz, mint például áru [Szabs. tv. 231. § (1) bek.], ár (Szabs. tv. 232. §), termék [Szabs.
tv. 234. § (1) bek.], termék vagy szolgáltatás [Szabs. tv. 233. § a) pont], illetve forgalomba
hozatal [Szabs. tv. 236. § (1) bek., 237. § (1) bek.]. Egyáltalán nem kizárt azonban, hogy kereskedelmi tevékenységgel olyan szabálysértés függ össze, amelynek tényállása kereskedel
mi tevékenységre utaló elemet nem tartalmaz, de a konkrét elkövetés igen. Így kereskedelmi
tevékenységgel összefüggő szabálysértés lehet a vásárlókat megkárosító sikkasztás, illetve
csalás is [Szabs. tv. 177. § (1) bek. a) pont II. fordulat, b) pont I. fordulat].
A kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértésnek nem kell kereskedelmi
létesítménnyel vagy kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszínnel összefüggésben lennie. Így a kitiltást megalapozza egy olyan szabálysértés elkövetése is, amelyet például csomagküldő kereskedelem [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 4. pont] kapcsán
követnek el.
A kitiltással érintett helyek az alapul fekvő szabálysértés jellegéhez képest különülnek
el, nevezetesen:
• a sportrendezvényhez kapcsolódó szabálysértés esetén a sportrendezvény (sportlétesítmény);
• kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés esetén a kereskedelmi létesítmény (kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszín).
A) A kitiltás a Szabs. tv. szerint a sportrendezvényre vonatkozik, a kitiltott annak
helyszínére nem mehet be (ott nem tartózkodhat). A sportrendezvény helyszíne az a nyilvános hely vagy a közterület meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják,
és ahol néző tartózkodhat [2004. évi I. törvény 77. § n) pont]. Ezen definícióban használt
közterület és nyilvános hely fogalmakat nem a kódex értelmező rendelkezései [Szabs. tv.
29. § (2) bek. a) és b) pont], hanem a 2004. évi I. törvény ezekhez hasonló definíciói alapján

98

A szabálysértési jog tankönyve

kell értelmezni. A sporttörvény alkalmazásában közterület: a mindenki számára korlátozás
nélkül igénybe vehető terület, út, utca, tér [2004. évi I. törvény 77. § i) pont], nyilvános hely
pedig az olyan épület, építmény vagy a közterületnek sportrendezvény megtartása céljából
lezárt része, ahová a sportrendezvény szervezője által meghatározott feltételek mellett bárki
bemehet vagy ott tartózkodhat [2004. évi I. törvény 77. § j) pont].
Az elkövető kitiltása elsősorban olyan sportrendezvényről indokolt, amely az általa
elkövetett szabálysértéshez kapcsolódik. Az eljárás alá vont személy azonban olyan sportrendezvényről is kitiltható, amelyet más sportágban rendeznek meg, mint amelynek rendezvényén a szabálysértést elkövette.
A sportlétesítmény a sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény
és terület [2004. évi I. törvény 77. § s) pont]. A kitiltás a sportesemény helyszínéül szolgáló
sportlétesítményre vonatkozik, így a szankció csak azokra az időpontokra vonatkozik,
amikor abban sporteseményt rendeznek. A kitiltott személy ezen kívüli időpontokban megjelenhet a sportlétesítményben, amikor abban gyermekének edzése, társasházi közgyűlés
vagy éppen egy virágkiállítás zajlik.
A kitiltás csak sportszövetség versenyrendszerében megrendezendő sportrendezvényre,
illetve sporteseményre vonatkozhat. A sportszövetség amatőr, hivatásos, vegyes (nyílt)
versenyrendszert működtethet (bajnokságot írhat ki). A versenyrendszer: a sportág nemzetközi szövetsége és a hazai szakszövetség, illetve országos sportági szövetség – kivéve
a szabadidősport-szövetség – által meghatározott szabályok szerint szervezett fizikai vagy
szellemi sportteljesítményt mérő erőpróba. A bajnokság versenyrendszernek minősül
[2004. évi I. törvény 31. § (1) bek., 77. § q) pont].
B) A kereskedelmi létesítmény fogalmát a kereskedelemről szóló törvény nem használja. Ez azonban nem teszi bizonytalanná a szabálysértési jogszabályt, mivel az ezzel
vagylagosan kitiltásra a kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszínről is
lehetőség van. A szankció hatókörének peremfeltételét tehát összességében a kereskedelmi
tevékenység fogalma határozza meg.
A kereskedelmi helyszínek közül a kereskedelemről szóló törvény a következőket
definiálja:
• a bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben
állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú
kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével
összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak [2005. évi CLXIV. törvény
2. § 3. pont];
• piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 19.];
• üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület,
illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben
kereskedelmi tevékenységet folytatnak [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27.];
• vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti
jellegű kiskereskedelmi tevékenységet [2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont].
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Az elkövető kitiltása elsősorban a kereskedelmi tevékenység olyan helyszínéről indokolt,
ahol az azzal kapcsolatos szabálysértést elkövette. A kitiltás azonban célszerű lehet más
(hasonló) helyszínekről is, azaz a piacon elkövetett szabálysértés elkövetője a vásároktól
is eltiltható.
IV. A kitiltás legrövidebb tartama hat hónap, leghosszabb tartama kettő év [Szabs. tv. 19. §
(3) bek.]. A kitiltás tartamát hónapokban, évben vagy évben és hónapokban kell meghatározni.
A kitiltás szabályainak megszegése szabálysértést képez, amire lásd a Szabs. tv.
201. §-a(2) bekezdésének II–III. fordulatát.
5.3.2.4. A figyelmeztetés
I. A figyelmeztetés szankciója kezdetektől jelen van szabálysértési jogunkban [1968. évi
Sztv. 20. §, 1999. évi Sztv. 22. §]. A korábbi kódex kifejezetten kiemelte, hogy attól az eljárás alá vont személy személyi körülményeire is figyelemmel kellő visszatartó hatás várható
(1999. évi Sztv. 22. §), a hatályos kódex erre nem utal, de ez nem jelenti azt, hogy az elkövető
előéletét ne kellene figyelembe venni a kellő visszatartó hatás értékelésénél (Bisztriczki–
Kántás 2012, 71.). Az új kódex – a megrovás hasonló szabályát – a Btk.-bólátemelve kifejezetten meghatározza a figyelmeztetés joghátrányát (Bisztriczki–Kántás 2012, 69.).
II. A figyelmeztetés lényegében erkölcsi jellegű joghátrány, hiszen annak alkalmazásával
a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a rosszallását fejezi ki. A szabálysértési jog rendszerében azonban a figyelmeztetés funkcionálisan a büntetések (és az elkobzás kivételével
más intézkedések) kiszabásának mellőzését jelenti.
III. A figyelmeztetés megtorló jellege minimális, a büntetési célok közül előtérbe kerül
a megelőzés. Ezzel összhangban a figyelmeztetés foganatosításakor a szabálysértési hatóság,
illetve a bíróság felhívja az eljárás alá vont személyt arra, hogy a jövőben tartózkodjon
szabálysértés elkövetésétől.
IV. A figyelmeztetés bármilyen szabálysértési tényállás megvalósítása esetén alkalmazható, olyan esetekben is, amikor a szankcionálási lehetőségek között az elzárás szerepel.
A figyelmeztetés alkalmazásának egyik feltétele, hogy az adott cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú. Ez lényegében azt jelenti, hogy a figyelmeztetés alkalmazásáról a konkrét cselekmény sajátosságai alapján kell dönteni, ami lényegében
a büntetéskiszabási körülmények mérlegelése (vesd össze: 5.2.3. pont) alapján történik.
Az elkövetés körülményei között figyelmeztetést megalapozó körülmény lehet a sérelem csekély foka (például 100 forint értékű dolog ellopása, gyermek 10 órás mulasztása),
a sérelem jóvátétele (például kártérítés vagy az eldobált szemét összeszedése) (Bisztriczki–
Kántás 2012, 71.), a cselekmény méltányolható indoka (az elkövető a rongálás tényállását
akkor valósítja meg, amikor az általa felróhatóan okozott veszélyhelyzetből menekül).
A figyelmeztetés alkalmazásának másik feltétele, hogy az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. Ez lényegében annak megállapítását jelenti, hogy súlyosabb joghátrány
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alkalmazása nem szükséges a szabálysértési szankció megelőzési célkitűzésének valóra
váltásához.
A kellő visszatartó hatásra vonatkozó jogalkalmazói következtetés alapjaként különös jelentősége van az elkövető személyi körülményeinek, azon belül is különösen
az előéletének. Az elkövető személyi körülményeit ebben a vonatkozásban is akkor lehet
figyelembe venni, amennyiben azok a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére
álló adatokból megállapíthatók. Az eljárás alá vont személy előéletét (azaz a szabálysértés
elkövetésének időpontját megelőző két éven belül történt szabálysértés miatti felelősségre
vonását) viszont a figyelmeztetés tekintetében is mindig figyelembe kell venni. A Szabs. tv.
ezt általánosságban kimondó rendelkezései ugyanis nemcsak a büntetés kiszabása, hanem
rendszertani értelmezés [Szabs. tv. 21. § (1) bek. második mondat] vagy kifejezett hivatkozás [Szabs. tv. 21. § (2) bek.] alapján az intézkedések (így a figyelmeztetés) alkalmazása
tekintetében is irányadóak.
Az elkövető kedvezőtlen előélete nem zárja ki eleve a figyelmeztetés alkalmazását,
hiszen ilyen esetekben is lehetséges, hogy a legenyhébb intézkedéstől kellő visszatartó
hatás várható. Ennek eldöntésénél azonban figyelembe kell venni a korábban alkalmazott
szankció súlyát, a korábbi elkövetés (felelősségre vonás) és az újabb elkövetés között eltelt
időt, illetve a két szabálysértés jellegét és azok hasonlóságát.
Amint arra a kódex javaslatának 20. §-ához fűzött indokolás rámutat: „az intézkedés
alkalmazásához, […] mind a cselekménnyel (tárgyi körülmények), mind pedig az eljárás
alá vont személlyel összefüggő (alanyi körülmények) tényezőket mérlegre kell tennie a jogalkalmazónak, ha lemond a büntetés alkalmazásáról”. A két feltétel tehát konjunktív kapcsolatban áll (Bisztriczki–Kántás 2012, 71.), sőt egymásra vonatkoztatva értékelendő,
azaz például kedvezőtlen előélet esetén a figyelmeztetés alkalmazásához még kedvezőbb
tárgyi körülmények szükségesek.
Ha az elkövető a figyelmeztetésnek „nem tesz eleget”, azaz újból szabálysértést valósít
meg, akkor ennek külön szankciója nincs, hanem csak az új cselekmény elbírálása, szankcionálása során képez súlyosító körülményt.
5.3.3. Az intézkedések alkalmazása
Az intézkedések alkalmazása is alapvetően a büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezések
(vesd össze: 5.2.3. pont) alapján történik. Ez azonban alapvetően a járművezetéstől eltiltás
és a kitiltás tartamának meghatározására vonatkozik.
Elkobzás esetén ugyanis a büntetés szükségességének és mértékének meghatározása
sem a Szabs. tv. 21. §-a alapján történik. A súlyosító és enyhítő körülmények azonban
számításba jönnek annak megítélésénél, hogy az elkobzás méltányosságból mellőzhető-e
[Szabs. tv. 18. § (3) bek. b) pont].
A figyelmeztetés esetén pedig a súlyosító és enyhítő körülmények értelemszerűen
csak a szankció szükségességétől való döntés szempontjából jönnek számításba, hiszen
joghátrányának mértéke minden esetben azonos (vesd össze: 5.3.2.4. pont).
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5.3.4. A halmazati és az ismételt elkövetés
A halmazati és ismételt elkövetés nem hat ki az intézkedések alkalmazására. Akit azonban
a XXVII. és a XXVIII. fejezetben meghatározott engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett közlekedési szabálysértés miatt hat hónapon belül legalább
két ízben jogerősen felelősségre vontak, az újabb – a XXVII. és a XXVIII. fejezetben meghatározott, engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett – szabálysértés miatt a szabálysértési hatóságnak járművezetéstől eltiltást is alkalmaznia kell
[Szabs. tv. 23. § (3) bek.].

5.4. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések
A szabálysértési jog is speciális szankcionálási rendelkezéseket tartalmaz fiatalkorúak esetében. A szabálysértési jogban fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a 14. életévét
betöltötte, de a 18.-at még nem [Szabs. tv. 27. § (1) bek.].
A következőkben a fiatalkorúak szankcionálására vonatkozó rendelkezéseket tárgyaljuk, az eljárási szabályok tekintetében lásd a tankönyv 12.7.1., illetve 15.7. pontját.
5.4.1. Az elzárás mértéke és végrehajtásának felfüggesztése
Fiatalkorú esetében a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama 30 nap [Szabs. tv. 27. §
(2) bek. a) pont].
A fiatalkorúval szemben kiszabott szabálysértési elzárás büntetés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha – különösen a fiatalkorú körülményeire és a cselekménye tárgyi
súlyára figyelemmel – alaposan feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül
is elérhető [Szabs. tv. 27/A. § (1) bek.].
A próbaidő tartama egy hónaptól hat hónapig terjedhet, amit hónapokban kell meghatározni [Szabs. tv. 27/A. § (2) bek.]. Ha a fiatalkorút többször marasztalták próbaidőre
felfüggesztett szabálysértési elzárásra, és a szabálysértési elzárások próbaideje még nem
telt el, valamennyi próbaidő párhuzamosan telik [Szabs. tv. 27/A. § (4) bek.].
A szabálysértési elzárás végrehajtása nem függeszthető fel azzal a fiatalkorúval szemben:
• akit a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző három hónapon belül
szabálysértési elzárással sújtandó szabálysértés elkövetése miatt jogerősen el
marasztaltak;
• aki a szabálysértési elzárással sújtandó szabálysértést a szabálysértési elzárás felfüggesztésének próbaideje alatt követte el [Szabs. tv. 27/A. § (3) bek.].
A próbaidő eredményes leteltével a végrehajtásában felfüggesztett szabálysértési elzárás
büntetést kitöltöttnek kell tekinteni [Szabs. tv. 27/A. § (9) bek.]. A felfüggesztett szabálysértési elzárást azonban foganatosítani kell, ha a próbaidő alatt megállapítják, hogy a szabálysértési elzárás végrehajtását valamely kizáró ok ellenére függesztették fel. Ezt az elzárást
kiszabó bíróság rendeli el [Szabs. tv. 27/A. § (5) bek. a) pont, (6) bek.]. A felfüggesztett
szabálysértési elzárást akkor is foganatosítani kell, ha a fiatalkorúval szemben a próbaidő
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alatt elkövetett, szabálysértési elzárással sújtandó szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési elzárás büntetést szabtak ki. Ezt a próbaidő alatt elkövetett szabálysértés miatt eljáró
bíróság rendeli el [Szabs. tv. 27/A. § (5) bek. b) pont, (6) bek.].
5.4.2. A közérdekű munka
Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, ha a határozat meghozatalakor betöltötte a 16. életévét [Szabs. tv. 27. § (5) bek.].
5.4.3. A pénzbírság
Fiatalkorúval szemben pénzbírságot csak akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú a megfizetését
vállalja [Szabs. tv. 27. § (3) bek. első mondat].
A pénzbírság legmagasabb összege szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 100 ezer forint, más szabálysértések esetén 50 ezer forint. A fiatalkorúak
esetében tehát a pénzbírság legmagasabb összege a felnőttekre irányadó összeg (vesd
össze: 5.2.2.3. pont) harmada.
A fix bírságra vonatkozó rendelkezések fiatalkorúak esetében is alkalmazhatók,
ha a pénzbírság kormányrendeletben meghatározott kötelező mértéke nem haladja meg
az 50 ezer forintot. Ha igen, akkor a fiatalkorúakra vonatkozó összeghatárnak megfelelő
50 ezer forintos pénzbírságot kell fix bírságként kiszabni [Szabs. tv. 27. § (2a) bek.].
5.4.4. A halmazati büntetés
A halmazati büntetésre is eltérő rendelkezések vonatkoznak a fiatalkorúakra is A fiatal
korúval szemben halmazati büntetésként kiszabott szabálysértési elzárás leghosszabb
tartama 45 nap [Szabs. tv. 27. § (2) bek. a) pont II. fordulat]. Ez lényegében a halmazati
büntetés felnőttekével azonos mértékű (másfélszeresére való) emelését jelenti, figyelemmel
arra, hogy a szabálysértési elzárás maximális tartama fiatalkorúak esetében 30 nap [Szabs.
tv. 27. § (2) bek. a) pont I. fordulat].
Fiatalkorúak esetében a kódex külön rendelkezést nem tartalmaz a halmazati büntetésként kiszabott pénzbírság összegére. Ilyen esetben a Szabs. tv. 22. § (1) vagy (2) bekezdését
kell alkalmazni, de a Szabs. tv. 27. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti lecsökkentett
büntetési tételek alapul vételével. Mivel a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbírság maximuma 50 ezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén pedig
100 ezer forint, a rájuk halmazati büntetésként kiszabható pénzbírság 75 ezer forint, illetve
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 150 ezer forint. Ez lényegében
nem jelent mást, mint hogy a fiatalkorúak pénzbírságának felső határa – halmazati büntetés
esetén is – az egyébként irányadó harmada.
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5.4.5. Az ismételt elkövetésre vonatkozó rendelkezések
Az ismételt elkövetésre vonatkozó 23. §-banfoglalt rendelkezések (vesd össze: 5.2.5. pont)
nem alkalmazható fiatalkorúak esetében [Szabs. tv. 27. § (4) bek.]. Ilyen esetben nincs speciális szabály az ismételt elkövetés jogkövetkezményeire, de a büntetés kiszabása során
már két korábbi elmarasztalás is súlyosító körülményként értékelhető [Szabs. tv. 21. §
(2) bek. első mondat]. A fiatalkorúval szemben kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett
szabálysértési elzárást azonban a próbaidő leteltének napját követően nem kell súlyosító
körülményként figyelembe venni [Szabs. tv. 27/A. § (7) bek.].
5.4.6. A helyszíni bírság
Fiatalkorúak esetében a helyszíni bírságot csak akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú elkövető
a megfizetését nyilatkozatában vállalja. További feltétel, hogy a bírságolás során a fiatalkorú
törvényes képviselőjének jelen kell lennie [Szabs. tv. 27. § (3) bek.].
A fix helyszíni bírságra vonatkozó rendelkezések fiatalkorúak esetében is alkalmazhatók, ha a helyszíni bírság kormányrendeletben meghatározott kötelező mértéke nem haladja meg a 25 ezer forintot. Ha igen, akkor a fiatalkorúakra vonatkozó összeghatárnak megfelelő 25 ezer forintos pénzbírságot kell fix bírságként kiszabni [Szabs. tv. 27. § (2a) bek.].

Vákát oldal

6. Vagyon elleni szabálysértések
Jogeset 6. Salgabányai Sándor elvette szomszédja 30 ezer forint értékű bárányát,
amikor az gazdájának árokpartján kikötve legelt. A bárányt testvérének, Salgabányai
Rolandnak adta, aki családjának megfőzte. Salgabányai Sándor ez előtt azt közölte
Salgabányai Rolanddal, hogy a bárányt más adta oda neki, hogy egy hétig vigyázzon
rá, de majd a gazdájának azt hazudja, hogy elvitte a farkas.

A tulajdon elleni szabálysértések tényállását a magyar szabálysértési jogban első ízben
az 1956. évi 16. tvr. 2–4. §-ai állapították meg. Ide tartozott például a lopás, a sikkasztás és a rongálás szabálysértési alakzata is. Az említett szabálysértési tényállásoknak
a megfelelő bűncselekményi változattól való elhatárolása ekkoriban is kizárólag mennyiségi
alapon történt. Az értékhatár kezdetben 200 forint volt, így – egyéb felminősítő körülmény
hiányában – az említett összeghatár alatti elkövetés esetén szabálysértés, afelett bűncselekmény volt megállapítható.
A tulajdon elleni szabálysértéseket az 1968. évi Sztv. 105. §-a is megjelenítette,
az értékhatár időközben 500 forintra emelkedett. A szándékos cselekmények értékhatárát az 1979. évi 10. tvr. 30. §-a1979. július 1. napjától 500-ról 1000, az 1983. évi 10. tvr.
41. §-ának(2) bekezdése 1983. szeptember 1. napjától 1000-ről 2000, az 1993. évi XVII. törvény 96. §-apedig 1993. május 15. napjától 2000-ről 5000 forintra emelte.
Az eredeti szabályozásban még szerepelt a társadalmi tulajdont károsító gondatlan
rongálás szabálysértése, amelyet az 1971. évi 28. tvr. 84. §-a1972. január 1. napjától hatályon kívül helyezett. A megmaradó gondatlan cselekmény, nevezetesen a hanyag kezelés
értékhatárát az 1979. évi 10. tvr. 5000-ről 10 ezer forintra, az 1983. évi 10. tvr. 41. §-ának
(2) bekezdése 1983. szeptember 1. napjától 10 ezerről 20 ezer forintra emelte.
Ismert volt ebben az időszakban az úgynevezett érték-egybefoglalás jogintézménye
is, amely alapján a szabálysértések helyébe bűncselekmény(ek) léptek, ha az elkövető
a meghatározott ugyanolyan cselekményt több alkalommal (többször) követte el, és ezeket
együttesen bírálták el, feltéve hogy az érték-egybefoglalás nyomán összeadott elkövetési
értékek együttesen meghaladták az aktuális értékhatárt [1968. évi Sztv. 105. § (3) bek.]. Ezt
az 1987. évi III. törvény 42. §-ának(3) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal az indokolással, hogy „[a]z értékegybefoglalás különösen a vagyon elleni vétségek jogi szabályozását
teszi bonyolulttá. A szabálysértési értékre megvalósult tulajdon elleni cselekmények akkor
is bűncselekménynek minősülnek, ha azokat üzletszerűen követik el, vagy az elkövető különös visszaeső. A konkrét esetben az értékegybefoglalás, a különös visszaesés, illetőleg
az üzletszerűség találkozása a büntetés kiszabásánál ellentmondásos helyzetet teremthet.
A szabályozás egyszerűsítése érdekében indokolt az értékegybefoglalás elhagyása.” (42. §-hoz
fűzött indoklás 4. pont)
A (büntetőjogi tényállásból eredően szükségképpen csak a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó) hanyag kezelésnek a szabálysértési alakzatát [1968. évi Sztv. 105. §
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(2) bek.] a köz- és a magántulajdon diszkriminációja miatt a 6/1992. (I. 30.) AB határozat
1992. január 30. napjával megsemmisítette. Leszögezte azonban, hogy „a diszkrimináció
tilalma nem értelmezendő úgy, hogy kellő alkotmányos indok esetén a jogalkotó ne különböztethessen a tulajdon büntetőjogi védelmében. A tulajdon tárgyának közösségi rendeltetése, közszolgáltatásra szánt használata, közcélú hasznossága alapja és alkotmányosan
igazolható indoka lehet a szigorúbb büntetőjogi védelemnek. A pozitív diszkrimináció abban
is megnyilvánulhat, hogy a gondatlan elkövetést is büntetik.” [6/1992. (I. 30.) AB határozat,
Indokolás II.3. pont]
A 1999. évi Sztv. lényegében a korábbi szabályozást vette át, a szándékos cselekmények értékhatára 10 ezer forintra emelkedett [1999. évi Sztv. 157. § (1) bek.]. Megjelent
a gondatlan rongálás szabálysértése, amelynek elkövetési tárgya a műemlék, muzeális
tárgy, az államhatár, megye-, város-, községhatár vagy birtokhatár megjelölésére szolgáló
hivatalos jel, tömegközlekedési vagy távközlési eszköz, közúti jelzés, továbbá park vagy
az ahhoz tartozó felszerelés [1999. évi Sztv. 157. § (3) bek.].
Az 1999. évi CXX. törvény 41. §-ának(14) bekezdése iktatta be 2000. március 1. napjával az úgynevezett terménylopás alakzatát, amely elzárással is rendelte büntetni, aki
a 10 ezer forintot meg nem haladó lopást mező-, illetőleg erdőgazdaságilag hasznosított
földön lévő terményre, termékre, illetve haszonállatra vagy az ott elhelyezett felszerelésre,
eszközre követi el [Sztv. 157. § (5) bek].
A büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi XXVII. törvény 81. §-a
2007. június 1-jei hatállyal módosította a tulajdon elleni szabálysértés tényállását is, így
felemelte a szabálysértési értékhatárt 10 ezerről 20 ezer forintra, a bankkártyával visszaélést a Btk.-nakmegfelelően készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésnek nevezte.
A módosítás a tulajdon elleni szabálysértések közé sorolta, ha valaki „vámszabálysértésből
származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik”. Ebben az esetben azonban a cselekmény elbírálása vámhatóság hatáskörébe
tartozott [1999. évi Sztv. 157. § (7)–(8) bek.].
A 2007. évi CLX. törvény 9. §-aa vámszabálysértéshez kapcsolódó orgazdaságot 2008.
január 1. napjával hatályon kívül helyezte, és újra vámorgazdaság elnevezéssel önálló tényállásként visszatette a pénzügyi szabálysértések közé (1999. évi Sztv. 161. §).
A 2009. évi CXXXVI. törvény 16. §-a 2010. május 1. napjával bevezette az érték-
egybefoglalás szabályát, amely szerint „az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából érték-egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá
vont személy ugyanolyan vagyon elleni szabálysértést több alkalommal, legfeljebb 1 éven
belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha
az üzletszerű elkövetés megállapítható, vagy ha az önmagukban szabálysértést megvalósító
cselekmények a folytatólagosság egységébe tartoznak.”
A 2010. évi LXXXVI. törvény 15. §-a 2010. augusztus 19. napjával a tulajdon elleni
szabálysértések mindegyikét elzárással is büntethetővé tette, erre tekintettel viszont megszüntette az úgynevezett terménylopás szabálysértését, amely addig a tényállás egyetlen
elzárással is büntetendő alakzata volt.
A 2010. évi CXLVII. törvény 79. §-a 2011. január 1. napjával módosította az érték-
egybefoglalás szabályát. Az indokolás szerint a módosítás azon dogmatikai hiba kijavítására
irányult, hogy a korábbi jogszabályszövegben az érték-egybefoglalás kapcsán a folytatólagos-
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ságra utalt, pedig – ahogy azt a Legfelsőbb Bíróság 87. számú büntető kollégiumi véleménye
is megállapította – ennek megállapítására szabálysértések esetén nincs törvényes alap.
A Szabs. tv. eredeti szövege lényegében átvette a korábbi kódex módosított szabályozását, az attól való eltérésekre az egyes rendelkezések magyarázatánál térünk ki.
Elöljáróban szükséges kiemelni még a hatályos Szabs. tv. 29. §-a (1) bekezdésének
j) pontját, amely közvetlen kapcsolatot teremt a szabálysértési jog és a büntetőjog között, amikor rögzíti, hogy a Szabs. tv. eltérő rendelkezése hiányában Btk. „370. § Lopás,
Btk. 371. § Rongálás, Btk. 372. § Sikkasztás, Btk. 373. § Csalás, Btk. 376. § Hűtlen kezelés, Btk. 378. § Jogtalan elsajátítás és a Btk. 379. § Orgazdaság tényállásoknak megfelelő
szabálysértési tényállásokra […] meghatározottakat a szabálysértések tekintetében is alkalmazni kell.”

6.1. Lopás
I. A lopás szabálysértése tekintetében irányadó a Btk. 370. §-ának (1) bekezdésében foglalt definíció, amely szerint „aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul
eltulajdonítsa, lopást követ el”.
II. A szabálysértés jogi tárgya a tulajdon, amelyet a szabálysértési tényállás is a birtokon
keresztül véd.
III. A) Az elkövetési tárgy a dolog, amely idegen, ingó, értékkel bír, és másnak a birtokában van.
A dolog a Ptk. 5:14. §-ának(1) bekezdése alapján a birtokba vehető testi tárgy. A büntetőjogban dolognak tekintendő továbbá a villamos és a gazdaságilag hasznosítható más
energia, illetve azon okirat is, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti
rendelkezést önmagában biztosítja [Btk. 383. § a) pont]. Ez a rendelkezés a szabálysértési
jogban is alkalmazandó, így erre figyelemmel lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés a mérőóra megkerülésével való áramvételezéssel is elkövethető.
Nem dolog ugyanakkor az egyéb okirat és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz [Btk.
459. § (1) bek. 20. pont].
Idegen a dolog, ha nincs az elkövető tulajdonában, viszont más természetes vagy jogi
személy tulajdona.
A közös tulajdonban levő dolog a tulajdonostársak számára nem idegen, ezért a lopás
elkövetési tárgya nem lehet.
Az uratlan dolgok birtokbavétele szintén nem valósít meg lopást, mivel az ilyen dolog
senki számára nem idegen (FBK 1994. 15.). Ide tartoznak a szemétbe dobott és valóban ide
szánt dolgok, amelyek tulajdonáról felismerhetően lemondtak (BH 2007. 113.). Ha azonban
a hulladék gyűjtőedényben történő elhelyezéséről van szó, és a gyűjtőedényt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, akkor
a hulladék a közszolgáltató tulajdonába kerül [2012. évi CLXXXV. törvény 43. § (1) bek.].
Ha pedig lomtalanítás során közterületre helyezett hulladékról van szó, akkor az a közszolgáltató tulajdonát képezi [2012. évi CLXXXV. törvény 43. § (2) bek.].
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A lopás elkövetési magatartásából (elvétel) következik, hogy a lopás tárgya csak ingó
dolog lehet.
Az idegen ingó dolognak értékkel kell bírnia, mivel a tényállás úgy fogalmaz, hogy
„ötvenezer forintot meg nem haladó értékre”. A minősítés szempontjából az eltulajdonított
dolog kiskereskedelmi ára az irányadó (BH 1993. 659.). A kiskereskedelmi forgalomban nem
kapható dolog értékét a hasonló célt szolgáló és kereskedelmi forgalomban beszerezhető
dolog kereskedelmi ára alapján kell megállapítani.
B) A lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetési magatartása az elvétel.
Az uralkodó értelmezés szerint az eddig fennállott birtokállapot megszüntetése, illetve új
birtokállapot keletkeztetése szükséges az elvétel befejezettségéhez.
A tolvaj az idegen ingó dolgot mástól veszi el. A „mástól” elvétel fejezi ki az elkövetési
magatartásnak azt a jellegzetességét, hogy az elkövetőnek egy fennálló birtokállapotot kell
megváltoztatnia. A más személy birtokállapota nem feltételez közvetlen őrzést, így az elrejtett dolog elvétele is lopás. Viszont a dolog senkinek nincs a birtokában, ha elveszett,
tévedésből elhagyott vagyontárgy vagy uratlan dolog.
Jogeset 6. megoldása. Salgabányai Sándor lopást követ el, amikor elveszi szomszédja
30 ezer forint értékű bárányát, hiszen az gazdájának árokpartján kikötve is annak
birtokában van.

IV. A) A lopás szabálysértése a büntetőjogi eredetre tekintettel csak szándékos elkövetés
esetén büntetendő.
B) A lopás célzata az idegen dolog jogtalan eltulajdonítása. Nem valósul meg a lopás,
ha a cselekvő a dolgot a tulajdonos érdekkörében való felhasználás vagy a saját részére való
ideiglenes használat végett veszi el.
A lopásnak nem tényállási eleme a haszonszerzési célzat. Lopásban bűnös az, aki
az eltulajdonítási céllal elvett idegen dolog helyén azzal egyenértékű vagy akár nagyobb
értékű dolgot, illetőleg pénzösszeget hagy hátra.
V. Az elvétellel a lopás befejeződik. Az elvétel akkor számít befejezettnek, ha az eredeti
birtokosnak már nincs reális lehetősége a dolog további birtoklására, illetve arra, hogy
az újból a birtokába kerüljön. Ugyancsak büntetendő a lopás kísérlete. Kísérletet állapított meg a bíróság, amikor a vádlott és társa a sértett lakásába hatolva bizonyos tárgyakat
a táskájába tett. A sértett akkor érkezett a helyszínre, amikor a vádlott a táska cipzárját
igyekezett behúzni. Fellépésének eredményeként az értékeket a lakásból nem tudták elvinni
(BJD 9208.). A dolog jogtalan eltulajdonítását célzó magatartás nem haladja meg a kísérlet
stádiumát, ameddig a birtokos jelenlétében – általa figyelemmel kísérve – történik, és lehetősége van a beavatkozásra (EBH 2012. B.32., nem irányadó tehát már a BH 1990. 460.).
VI. A lopás szabálysértését tettesként – a dolog tulajdonosa kivételével – bárki megvalósíthatja.
VII. Lopás szabálysértésének és bűncselekményének elhatárolásakor szükséges annak
vizsgálata, hogy az elkövető szándéka milyen érték ellopására irányult. Amennyiben az elkövető csupán szabálysértési értékű dolgot tulajdonított el ténylegesen, a körülmények
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alapján azonban egyértelmű, hogy szándéka 50 ezer forintot meghaladó érték megszerzését
is átfogta, lopás szabálysértése helyett a lopás bűncselekményének megfelelő (vétségi vagy
bűntetti) alakzatát kell az elkövető terhére róni (BH 2005. 307.).
Lopás vétsége vagy bűntette valósul meg továbbá, ha az elkövetési tárgy értéke
az 50 ezer forintot – akár egyetlen forinttal is, de – meghaladja [Btk. 370. § (2) bek. a) pont,
(3)–(6) bek.].
A szabálysértési értékre elkövetett lopás is bűncselekmény azonban, ha
• bűnszövetségben;
• üzletszerűen;
• dolog elleni erőszakkal;
• zsebtolvajlás útján;
• egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
egyidejű elvételével;
• helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult,
illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve;
• hamis vagy lopott kulcs használatával;
• lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére;
• erdőben jogellenes fakivágással; illetve
• közveszély színhelyén
követik el.
A) Bűnszövetségben követik el a lopást, ha annak alapjául két vagy több személy
olyan (akár hallgatólagos) megállapodása szolgál, amely több bűncselekmény szervezett
elkövetésére irányul [Btk. 459. § (1) bek. 2. pont]. A bűnszövetség megvalósulásához a bírói
gyakorlat a bűnözésre irányuló tervszerűséget, szervezettséget követel meg (BH 1999. 8.).
B) Üzletszerűen követi el a lopást, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik [Btk. 459. § (1) bek. 28. pont].
Az üzletszerűen elkövetett – ugyanolyan vagy hasonló – cselekmények esetében bűnhalmazatot kell megállapítani, ha az üzletszerűség a bűncselekmény minősítő körülménye, vagy
ha a szabálysértési értékre elkövetett cselekmény az üzletszerűség folytán bűncselekmény.
Nincs helye viszont bűnhalmazat megállapításának, ha a cselekmények a folytatólagosság
egységébe tartoznak (BKv 37.).
Az üzletszerűség megállapításához általában lopások sorozatos elkövetése szükséges,
amelyekből az elkövető – saját vagy más számára – rendszeres haszonszerzésre törekszik.
A gyakorlat általában három-négy elkövetést üzletszerűnek minősít, azonban – a rendszeres
haszonszerzés célzatának bizonyítottsága esetén – e felminősítő körülmény már akár egyetlen
cselekmény kapcsán is megállapítható (BH 2002. 469., BH 2005. 165., BH 2008. 174.).
C) A dolog elleni erőszakkal való elkövetés magában foglalja a helyiségbe vagy
ahhoz tartozó bekerített helyre erőszakkal behatolást, továbbá a megőrzésre szolgáló zár
vagy készülék feltörését. Dolog elleni erőszaknak tekintendő valamely akadálynak fizikai
erővel történő leküzdése, valamint a vagyontárgyat védő, óvó, rögzítő berendezéseknek
rendeltetésüktől eltérő módon való felnyitása is. Nem feltétele a dolog elleni erőszaknak
a különösebb fizikai erőkifejtés sem, így annak minősül a szúnyogháló kivágása is (BH
1991. 346.), illetve az úgynevezett riglihúzás is (az ablak belső szárnyát úgy nyitják ki,
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hogy az ablaktáblarésen benyúlva a fordítózárat késpengével felemelik). Az állagsérelem
sem szükségszerű eleme a dolog elleni erőszaknak.
Dolog elleni erőszak az is, ha az erőszak magára az eltulajdonítani szándékolt dologra
irányul, így amikor az elkövető a sértett nyakában lévő láncot letépi. Nem dolog elleni
erőszak azonban, ha az erőszakos magatartás (például gyümölcs leszakítása, fa kivágása)
a dolog birtokbavételének szokásos módja. A kábelek, vezetékek eltulajdonításának minősítése a rendeltetésellenesség szempontjából differenciáltan ítélendő meg. Amennyiben
a kábel még a kábeldobon, tehát felhasználatlan állapotban van, a lefűrészelése – eltulajdonítás végett – nem dolog elleni erőszak, ugyanis a rézkábel szokásos felhasználási módja,
hogy abból egy darabot levágnak. Ha azonban már használatba vett, gépi berendezéshez
kapcsolódó kábelt vágnak le, a lopási cselekmény dolog elleni erőszakkal elkövetettként
minősül. Az ilyen anyag levágása, lefűrészelése ugyanis már nem tekinthető természetes
birtokbavételnek.
A törvény kifejezett rendelkezése következtében dolog elleni erőszaknak minősül az is,
ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása
nélkül eltávolítják (vagy a dolog eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik).
A lopás dolog elleni erőszakkal elkövetettnek minősül, ha az elkövető a lopás tárgyának megőrzésére szolgáló készüléket, zárat nem annak birtokbavételekor, hanem a helyszínről eltávozva, később töri fel (BJE 4/1998. 1.).
A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kísérletét valósítja meg, aki a lopás tárgyát
az annak védelmére vagy megőrzésére szolgáló készülékkel (zárral) együtt birtokba veszi,
de azt tettenérés vagy más körülmény folytán nem töri fel (BJE 4/1998. 1.).
Kísérlet a védőrács fűrészelése a lopás céljából való behatolás érdekében, egyébként
még akkor is, ha a lopás adott alakzatát [hatályos jogunkban ez a Btk. 370. § (2) bek. b) pont
bc) alpontja] a dolog elleni erőszakkal elkövetés nem minősíti súlyosabban (BH 1989. 137.).
A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás esetében a keletkezett kár összege a lopás
érték szerinti minősítése szempontjából nem vehető figyelembe (BKv 42. I.).
D) Zsebtolvajlás akkor állapítható meg, ha az elkövető a sértett közvetlen testi őrizetében lévő dolgot kíván észrevétlenül eltulajdonítani.
Nem feltétel, hogy a zsebtolvaj az idegen dolgot a birtokos zsebéből vagy testén lévő
ruházatból vegye el. A szabálysértési értékre elkövetett cselekmény bűncselekménynek
minősül akkor is, ha valaki a sértett kezében fogott (vagy a vállán lógó) táskából lop. Sőt,
zsebtolvaj az is, aki a nyakláncot úgy akasztja le a sértett nyakából, hogy ő ezt nem észleli.
Nem minősül viszont zsebtolvajnak, aki a pénztárcát a sértett ruhatárba beadott kabátjának zsebéből lopja el, hiszen ilyenkor hiányzik a közvetlen testi őrizet eleme.
Nem zsebtolvajlás, ha a villamoson (erőszak nélkül) kiragadják a sértett kézéből a mobiltelefonját, amelyen éppen beszél, mivel az ilyen cselekmény nem észrevétlen. Ugyanezen
okból nem zsebtolvajlás, ha valaki a sértett nyakában lévő láncot letépi, azonban ez dolog
elleni erőszakkal elkövetett lopásnak minősül.
Nem zárja ki viszont a zsebtolvajlást, ha az elkövetőnek az elvételt mégsem sikerül észrevétlenül végrehajtania, mert például a sértett észreveszi, hogy az elkövető a zsebében turkál.
E) Egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz
egyidejű elvételével tipikusan úgy valósul meg a cselekmény, ha az elvett dolog (pénztárca)
tartalmazza a közokiratot, magánokiratot vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt. Az így
megvalósuló bűncselekmény nem bűnhalmazat, hanem törvényi egység (BH 2014. 265.).
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Az okirat fogalmára és fajaira lásd a Szabs. tv. 69. §-ához fűzött magyarázatot. A közokirat fogalmára lásd ezenfelül a Pp. 195. §-át, a magánokirat elvétele akkor is releváns,
ha az nem minősül teljes bizonyító erejűnek, azaz nem felel meg a 196. §-ban írt feltételeknek. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fogalmát a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. §-a (1) bekezdésének 55. pontja
határozza meg, amelyek közé tartozik a csekk, az elektronikus pénz, illetve a pénzforgalmi
szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott
dolog, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét (BH 2015. 4.).
F) A helyiségbe vagy az ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve elkövetett lopás tipikus formája
a besurranás (BH 1994. 11.), illetve az idegen területre a kerítésen átmászva – lopási céllal
történő – behatolás. A cselekmény bűncselekményként való minősüléséhez nem szükséges
az úgynevezett házi jog megsértése, vétség valósul meg abban az esetben is, ha a tettes elvétel végett középületbe (közintézménybe) hatol be (BH 1997. 9.).
A bírói gyakorlat helyiségnek tekinti a valamennyi oldalról fallal körülhatárolt és tetővel ellátott építményt, így nem tartoznak ide a következők: nyitott fészer, természeti
képződmények, lakóház lépcsőháza, illetve a járművek sem (BH 1988. 25.).
A lopás akkor minősül helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre a jogosult tudta
és beleegyezése nélkül bemenve elkövetettként, ha a lopás elkövetésére irányuló szándék
már a bemenetel előtt fennállott (BH 1981. 396.).
G) A lopás hamis kulcs használatával elkövetettnek számít, ha a zár (készülék) felnyitása nem rendeltetésszerű eszközzel vagy olyan kulccsal történik, amely nem a felnyitott zárhoz készült, de a véletlen vagy átalakítás folytán alkalmas a véghezvitelre (BH
1985. 419.), ilyen például az álkulcs, a meggörbített szög és minden más eszköz, amely
alkalmasnak bizonyul a zár felnyitásához.
Lopott a kulcs, ha a jogosulttól, attól, akire a saját akaratából bízta, ezek beleegyezése
nélkül szerzik meg. Lopott az olyan kulcs is, amelyet az elkövető az általa felismert rejtekhelyről vesz el (például lábtörlő alól).
A hamis vagy lopott kulcs a fizikai valóságában létező eszköz. Ennek folytán nem
minősíthető a lopás a 316. § (2) bekezdésének g) pontja szerint, ha az elkövető a számkombinációs zárszerkezetet a számcsoportosítás felismerésével nyitja ki (BH 1991. 305., nem
irányadó tehát a BH 1986. 52.). A számzár kinyitása azonban a hatályos törvény szerint már
dolog elleni erőszaknak minősül, mivel ilyenkor a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják.
H) A lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére elkövetés vonatkozásában a bírói gyakorlat szerint lakáshoz hasonló helyiség a büntetésvégrehajtási intézet közös zárkája (BH 1981. 183.), illetve a közösen használt garázs (BH
1982. 85.).
A közös használat huzamos együtt lakást feltételez, de a tartósan egy lakásban lakók
valamelyikének ideiglenes távolléte esetén is változatlanul fennáll a lakás közös használata (BH 1987. 427.). Nem a lakáshoz hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó
személy sérelmére valósítja meg a lopást, aki a sportegyesület öltözőjében a játékostárs
sérelmére lop, hiszen ilyenkor csak az említett helyiségek alkalmi jellegű közös használatáról van szó (BH 1991. 140.). A vádlott munkahelyén esetileg tartózkodó személyt károsító
lopás akkor sem minősül a helyiséget az elkövetővel közösen használó személy sérelmére
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elkövetett lopásnak, ha a sértett ugyanannál a munkáltatónál, de más munkahelyen dolgozik,
mint a vádlott (BH 1992. 677. = FBK 1992. 13.).
I) Az erdő az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény alapján elsődlegesen az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként
nyilvántartott terület. Erdő lehet még olyan faállomány is, amely külön jogszabályban meghatározott fa- és cserjefajokból áll, illetve bizonyos további (területére vonatkozó) feltételeknek megfelel [2009. évi XXXVII. törvény 6. § (1) bek.]. Idegen fa kivágása az erdőben
akkor jogellenes, ha azt nem az erdőtervben foglalt előírásokkal összhangban végezték,
illetve a tettes azt az erdészeti hatóságnak előzetesen nem jelentette be [vö. 2009. évi
XXXVII. törvény 70. § (1)–(2) bek.]. A tulajdonos a lopást (idegen dolog hiányában) akkor
sem követi el, ha a fakivágás jogellenes, azaz a megsérti a 2009. évi XXXVII. törvény
73. §-aés külön jogszabályok által meghatározott tilalmakat.
J) A szabálysértési értékre elkövetett lopást közveszély színhelyén követik el. Köz
veszély meg nem határozható számú személy életének vagy testi épségének, illetve nagy
értékű vagyontárgy megsemmisülésének (megrongálódásának) lehetősége. Közveszély
színhelyének minősülhet földrengés, árvíz, robbanás, tűzvész vagy más (például lavina által
okozott) veszélyhelyzet is. A város belterületén a lehulló olyan hóesés azonban, amely nem
sodort közvetlen veszélybe senkit és semmit, a közveszély fogalmába nem vonható bele,
még akkor sem, ha a hófúvás miatt gépjárművek százai akadtak el a hóban (BH 1988. 304.).
K) Nem tulajdon elleni szabálysértés, hanem rablás bűntette valósul meg, ha az elkövető a szabálysértési értékre elkövetett lopást úgy követi el, hogy
• ennek érdekében valaki ellen erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen
fenyegetést alkalmaz, ideértve azt, ha a fülbevalót a sértett füléből kitépve tulajdonítja el (EBH 2013. B.19.);
• valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez [Btk. 365. § (1) bek.];
• szabálysértési értékre elkövetett lopáson tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett
erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz [Btk.
365. § (2) bek.].
L) Nem tulajdon elleni szabálysértés, hanem kifosztás bűntette valósul meg, ha az elkövető a szabálysértési értékre elkövetett lopást
• úgy követi el, hogy a birtokost lerészegíti [Btk. 366. § (1) a) pont];
• más bűncselekmény elkövetése során alkalmazott erőszak, avagy élet vagy testi
épség elleni közvetlen fenyegetés hatása alatt álló személy (mint birtokos) [Btk. 366. §
(1) bek. b) pont] sérelmére követi el;
• védekezésre képtelen személy (mint birtokos) sérelmére követi el [Btk. 366. §
(1) bek. c) pont].
Nem kifosztás, hanem lopás valósul meg ugyanakkor, ha az elkövető nem az alvó állapot miatt védekezésre képtelen sértett közvetlen testi közelségéből veszi el annak értékeit
(BH 2016. 166.).
VIII. Lopás miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha a sértett
az elkövető hozzátartozója [Sztv. 177. § (5) bek.].
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6.2. Sikkasztás
I. A sikkasztás szabálysértése tekintetében irányadó a Btk. 372. §-ának (1) bekezdésében
foglalt definíció, amely szerint „aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy
azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el”.
II. A sikkasztás szabálysértésének jogi tárgya a tulajdon.
III. A) Az elkövetési tárgy idegen, ingó és értékkel bíró dolog, amelyet az elkövetőre bíztak.
Az idegen, ingó és értékkel bíró dolog tekintetében utalunk a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés tényállásának elemzésére (vesd össze: 6.1. pont). E tényállásnál
különösen fontos, hogy az önálló jogalanyisággal rendelkező gazdasági társaság (például
bt., kft.) vagyona az alapító és az ügyvezető (vezető tisztségviselők) számára is idegen dolog,
amelyre nézve a sikkasztás megvalósulhat.
A sikkasztás csak olyan idegen ingó és értékkel bíró dologra követhető el, amelyet az elkövetőre bíztak. Az elkövető tehát jogszerűen, valamely jogügylet formájában
kerül a dolog feletti birtokos helyzetébe. Rábízásnak minősül az őrizetbe adás, a bérbeadás,
az ingyenes használatba adás, a szállításra történő átadás, a pénzkezelés stb.
Sikkasztás ingatlan viszonylatában a legfelsőbb bírósági állásfoglalás szerint nem
követhető el (BPJE 1/2005.).
Feltétel, hogy a rábízás után is idegen maradjon a dolog az elkövető számára. Nem
ez a helyzet például a megrendelő által a vállalkozónak átadott előleg ügyében, amelyet ha
a díj részeként kapott, úgy az számára nem idegen. Ellenben ha azt például anyagvásárlásra
kapta, úgy az idegen dolog marad az elkövető számára (BH 1994. 463.). A bizományosi értékesítésre átvett dolgok szintén az átadó tulajdonában maradnak, ezeknek eltulajdonítása
sikkasztás. Amennyiben a lízingbeadó tulajdonjoga fennmarad, a lízingelt gépkocsi tartós
és oly módon történő átengedése, amely megszünteti a lízingbevevő ellenőrzési lehetőségét,
alapot adhat a sikkasztás megállapítására (BH 2015. 325.). A kölcsönként felvett összeg
ugyanakkor a kölcsönvevő tulajdonába megy át, ezért arra a sikkasztás nem követhető el
(BH 2013. 86.).
Ha a megbízás tartalma alapján a pénzt helyettesíthető dologként adják át (például
pénzügyi befektetésre szóló megbízásoknál), nem valósul meg sikkasztás, amennyiben
a megbízott rendelkezik a hiányzó pénz visszaadásához fedezettel. Más a helyzet hagyományosan a pénztárkezelési megbízások körében, ahol a pénz nem helyettesíthető, ugyanazt
kell visszaadni. A pénztáros tehát ha nem az előírt módon alkalmaz kifizetést, akkor is
elköveti a sikkasztást, ha más forrásból azonnal biztosítja a hiány fedezetét.
B) Az elkövetési magatartás: a jogtalan eltulajdonítás vagy a sajátjaként rendelkezés.
Az eltulajdonítás körébe tartozik az elidegenítés, az elhasználás, a megsemmisítés,
a beépítés, a dolog eltagadása. Nem eltulajdonítás azonban a dolog visszaadásának puszta
megtagadása, ha annak indoka az, hogy a sértett és az elkövető között elszámolási vita
áll fenn (BH 2000. 47.). Ha elszámolási vita esetén valaki a rábízott dolgot (követelésének
kielégítése végett) el is idegeníti, a sikkasztás megvalósulása attól függ, hogy erre a Ptk.
vagy más jogszabály alapján jogosult volt-e.
Az elkövetőre rábízott dolog puszta vissza nem adásának ténye önmagában ugyancsak
nem szolgálhat alapul a sikkasztás megállapítására (BH 2001. 514.).
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A sajátjaként rendelkezés átfog minden olyan, a végleges eltulajdonítási szándékot
nélkülöző magatartást, amely a tulajdonos rendelkezési jogosultságának sérelmével jár.
Ilyen például a dolog birtokának, használatának időleges átengedése, a dolog zálogba adása,
egyéb módon való megterhelése (BH 1999. 493.).
Nem minősül sajátjaként rendelkezésnek önmagában a dolog engedély nélküli használata, hiszen ez nem a rendelkezési, hanem a használati jog sérelme.
A sikkasztás megvalósulásához szükséges az elkövetési magatartások jogtalansága.
A jogtalanság objektív kategória, akkor valósul meg, ha az eltulajdonítást sem a jogszabály,
sem az arra jogosult nem engedi meg.
IV. A sikkasztás szabálysértése a büntetőjogi eredetre tekintettel csak szándékos elkövetés
esetén büntetendő cselekmény. A haszonszerzési-eltulajdonítási célzat nem tényállási eleme
a sikkasztásnak, ezért adott esetben eshetőleges szándékkal is megvalósulhat.
V. Az elkövetési magatartással a sikkasztás befejeződik, s a kísérlete is büntetendő.
VI. A sikkasztás tettese és társtettese csak az a személy lehet, akire az idegen dolgot
rábízták. Más személy csak részesként kapcsolódhat az alapcselekményhez. Pszichikai
bűnsegéde a sikkasztásnak például az a személy, aki ígéretet tesz arra, hogy a tettes által
eltulajdonított összeget még aznap külföldre viszi és valutára váltja (BH 1993. 335.).
VII. A sikkasztás szabálysértését a lopásétól az elkövetési tárgy határolja el. A sikkasztásnál
ugyanis az elkövetési tárgyat az elkövetőre bízták, a lopásnál viszont másnak a birtokában
van. Nem rábízás a dolog pillanatnyi átadása: amikor a tulajdonos a közelben tartózkodik,
helyzete olyannak tekinthető, mint aki változatlanul birtokolja a dolgot. Az ilyen dolog eltulajdonítása nem sikkasztás, hanem lopás (BH 2010. 208.) (vesd össze: 6.1. pont).
A) Sikkasztás vétsége valósul meg, ha az elkövetési tárgy értéke meghaladja az 50 ezer forintot [Btk. 372. § (2) bek. a) pont, 459. § (6) bek. a) pont].
B) Sikkasztás vétsége valósul meg akkor is, ha a szabálysértési értékre elkövetett sikkasztást bűnszövetségben, közveszély színhelyén vagy üzletszerűen követik el [Btk. 372. §
(2) bek. b) pont ba–bc) alpont]. Ezekre a fogalmakra lásd a lopás tényállásának elemzését
(vesd össze: 6.1. pont).
C) Sikkasztás bűntette valósul meg, ha a cselekményt védett kulturális javak körébe
tartozó tárgyra vagy régészeti leletre követik el [Btk. 372. § (3) bek. c) pont].
A kulturális javak a 2001. évi LXIV. törvény 7. §-ának 10. pontja alapján az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet,
Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, hangrögzített, írásos
emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint a művészeti alkotások.
A muzeális intézményekben, a levéltárakban, a közgyűjteményként működő képés hangarchívumokban, valamint a könyvtárakban muzeális dokumentumként nyilvántartott kulturális javak védettnek minősülnek (2001. évi LXIV. törvény 46. §). A Btk.
459. §-a(1) bekezdésének 30. pontja alapján védett kulturális javak alatt érteni kell a védetté
nyilvánított kulturális javakat is. A kulturális örökség törvény erejénél fogva nem védett,
de pótolhatatlan és kiemelkedő jelentőségű javait, gyűjteményeit megőrzésük érdekében
a hatóság védetté nyilvánítja. Az eljárás alá vont kulturális javak a törvény erejénél fogva
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ideiglenesen védettek, rájuk a védetté nyilvánított kulturális javakra vonatkozó előírásokat
kell alkalmazni. Az ideiglenes védettség az eljárás jogerős befejezéséig áll fenn [2001. évi
LXIV. törvény 48. § (1)–(2) bek.].
A régészeti lelet a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél fogva – ingó
eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából elmozdult, elmozdították, vagy sem [2001. évi LXIV. törvény 7. § 33. pont]. Nem minősülnek régészeti
leletnek azon kulturális javak, amelyek 1711 előtt keletkeztek, és bizonyítottan műgyűjteményben maradtak fenn [2001. évi LXIV. törvény 7. § 32. pont].
D) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a sikkasztást annak felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes
személy sérelmére követik el [Btk. 372. § (4) bek. c) pont].
VIII. A sikkasztás miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha
a sértett az elkövető hozzátartozója [Sztv. 177. § (5) bek.].

6.3. Jogtalan elsajátítás
I. A jogtalan elsajátítás fogalmát a szabálysértési jogban a Btk. 378. §-ának(1) bekezdése
alapján kell értelmezni. Ezt a cselekményt követi el, aki „a) a talált idegen dolgot eltulajdonítja, vagy 8 napon belül a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette, nem adja át”, illetve
az is, aki „a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot eltulajdonítja, vagy nyolc
napon belül nem adja vissza”.
II. A jogtalan elsajátítás jogi tárgya a tulajdon.
III. A) Az elkövetési tárgy az idegen, ingó értékkel bíró dolog, amely talált, illetve a véletlenül vagy tévedésből az elkövetőhöz került. Az idegen, ingó és értékkel bíró dolog tekintetében utalunk a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés tényállásának elemzésére
(vesd össze: 6.1. pont).
A talált idegen dolog az, amely előzőleg elveszett, de nem vált uratlanná. Véletlenül
az elkövetőhöz került például az a lepedő, amelyet a szél az erkélyére fújt át. Tévedésből
akkor került az elkövetőhöz az a dolog, ha az átadó őt téves feltevése alapján jogosultnak
hitte birtoklásra (például a ruhatáros más kabátját adja oda az elkövetőnek). Jogtalan elsajátítást követ el, aki a bankszámlájára tévedésből átutalt összeget a jogosult felszólítása
ellenére nem hajlandó visszafizetni (BH 2011. 128.; BH 2011. 333.).
B) Az egyik elkövetési magatartás az eltulajdonítás, amelynek magyarázatára lásd
a sikkasztás tényállásának elemzését (vesd össze: 6.2. pont). A másik elkövetési magatartás
mulasztás, azaz a dolog nyolc napon belüli át nem adása.
Megvalósul a jogtalan elsajátítás akkor is, ha az elkövető nyolc nap alatt nem adja át
a talált dolgot a hatóságnak vagy annak, aki elvesztette. Az át nem adás a bűncselekmény
tiszta mulasztásos változata. Nem felel, aki a talált dolgot a hatóságnak adja le, holott
az előző birtokosát ismeri. A jogtalan elsajátítás fogalma ugyanis a két lehetőséget vagylagosan szabályozza.

116

A szabálysértési jog tankönyve

Nem büntetendő, ha az elkövető a talált dologgal (eltulajdonítást nem jelentően) a sajátjaként rendelkezik (például zálogba adás). Ha azonban a sajátjaként rendelkezés időtartama
a nyolc napot meghaladja – ami tipikus –, akkor megvalósul a jogtalan elsajátítás.
Nem felel, aki a talált dolgot nem annak adja vissza, aki azt elvesztette, hanem a tulajdonosának vagy más átvételre jogosult személynek. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre
jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni [Ptk. 5:55. §
(1) bek.].
Eltulajdonítás hiányában is megvalósul a jogtalan elsajátítás, ha az elkövető nyolc nap
alatt nem adja vissza a véletlenül vagy tévedésből hozzá került idegen dolgot.
IV. A jogtalan elsajátítás a büntetőjogi eredetre tekintettel csak szándékos elkövetés esetén
büntetendő cselekmény.
V. Az eltulajdonítással a szabálysértés azonnal befejezetté válik; az átadásra nyolc nap áll
rendelkezésre. Az eltulajdonítás akkor is bűncselekmény, ha a nyolcnapos határidőn belül
történik.
Az eltulajdonítással elkövetett szabálysértés kísérlete is büntetendő; az átadási kötelezettség elmulasztásának kísérlete fogalmilag kizárt, mert a talált dolog nyolc napon belüli
tartása megengedett (nem jogellenes), a határidő leteltével pedig a szabálysértés tényállásszerűen megvalósul.
VI. A jogtalan elsajátítás tettese csak az a személy lehet, aki az idegen dolgot találta, avagy
az tévedésből vagy véletlenül került hozzá.
VII. A) A jogtalan elsajátítás vétsége valósul meg, ha az elkövetési tárgy értéke meghaladja
az 50 ezer forintot [Btk. 378. §, 462. § (2) bek. b) pont III. fordulat].
B) A jogtalan elsajátítás szabálysértését a lopásétól, illetve a sikkasztásétól az elkövetési tárgy határolja el. A jogtalan elsajátításnál ugyanis az elkövetési tárgy talált (véletlenül
vagy tévedésből a tetteshez került), ellenben
• a lopásnál másnak a birtokában van;
• a sikkasztásnál pedig az elkövetőre bízták.
C) Nem minősül jogtalan elsajátításnak a közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási
vállalat szállítóeszközén talált dolog birtokbavétele. Az ilyen dolog ugyanis nem tekinthető
elveszettnek, hanem az intézmény üzemeltetőjének birtokába kerül. A közönség számára
nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem
nélkül átadni [Ptk. 5:59. § (1) bek.]. Ha tehát az ilyen a dolgot valaki (példáuil egy utas)
jogtalan eltulajdonítás célzatával veszi birtokába, lopást követ el (vesd össze: 6.1. pont).
Ha a dolgot az intézmény üzemeltetőjének képviselője veszi birtokába, akkor a jogtalan
eltulajdonítás sikkasztásnak (vesd össze: 6.2. pont) minősül.
D) Az utcán parkoló közlekedési eszköz eltulajdonítása nem jogtalan elsajátítás, hanem
lopás (BH 1982. 410.).
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VIII. A jogtalan elsajátítás miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye,
ha a sértett az elkövető hozzátartozója [Szabs. tv. 177. § (5) bek.].

6.4. Csalás
I. A csalás szabálysértése vonatkozásában irányadó a Btk. 373. §-ának (1) bekezdésében
szereplő fogalom, amely szerint ezt az követi el, aki „jogtalan haszonszerzés végett mást
tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz”.
A szabálysértési jog alkalmazásában nem csalás a gazdasági csalás (Btk. 374. §)
és az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás (Btk. 375. §).
II. A csalás jogi tárgya a vagyoni jog.
III. A) A csalás elkövetési tárgya személy, akit erre figyelemmel passzív alanynak is nevezünk. Passzív alanya a csalásnak az, akit az elkövető tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.
B) A csalás elkövetési magatartása
• a tévedésbe ejtés vagy
• a tévedésben tartás.
A tévedésbe ejtés a tévedés kialakítása, azaz valótlanság valóságként való feltüntetése.
A tévedésben tartás az elkövető magatartásától függetlenül keletkezett tévedés el nem oszlatása vagy megerősítése. A tévedésben tartás passzív magatartással is megvalósulhat, de
csak akkor, ha az elkövetőnek speciális jogi kötelezettsége a tévedés eloszlatása. A jogi
kötelezettség alapulhat jogszabályon, illetve szerződésen.
C) A csalás eredménye a passzív alany tévedése, azon alapuló cselekménye, illetve
a sértett ebből bekövetkező kára. A kár a vagyonban okozott értékcsökkenés [Btk. 459. §
(1) bek. 16. pont], a csalás tekintetében kárnak kell tekinteni az igénybe vett szolgáltatás meg
nem fizetett ellenértékét is [Btk. 373. § (7) bek.]. A megtévesztett passzív alany és a kárt
szenvedő sértett nem feltétlenül azonos személy.
D) A csalás elkövetése többszörös okozatosságot feltételez: a tettes tévedésbe ejtése
a passzív alanynál akarati hibát idéz elő, aki ennek következményeként tesz olyan nyilatkozatot, amelyet egyébként nem tenne, s ezért ő vagy más személy károsodik (BH 2014. 69.).
IV. A) A csalás a büntetőjogi eredetre tekintettel szándékos szabálysértés. A csalás megvalósulásához az elkövetői szándéknak át kell fognia a törvényi tényállás valamennyi elemét.
A jogtalan haszonszerzés egyenes szándékot feltételező célzatán túl a szándéknak legalább
eshetőleges formájában a törvényi tényállás szerinti eredményre, azaz a károkozásra kell
irányulnia (Legf. Bír. Bfv.II.757/2008.).
A szándékosságra okszerűen vonható le következtetés abból, ha a kőműves kisiparos
hiányos technikai eszközök birtokában olyan rövid határidőre vállalja az épület teljes felépítését, amely eleve kilátástalan (BH 1981. 443.), valaki jelentkezési díj megfizetése mellett
anélkül ajánlkozik munkaközvetítésre, hogy arra lehetősége lett volna (BH 1998. 10.), illetve
a terhelt gazdasági tevékenységet nem folytat (Legf. Bír. Bfv.III.426/2010.), „a kölcsönösszegeket nem a megjelölt célra fordította” (BH 2011. 92.), ha a kölcsönök (befektetési
megbízások) felvételének az időpontjában a visszafizetés (az irreálisan magas hozam kifize-
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tésének) reális lehetősége sem volt meg (vesd össze: Legf. Bír. Bfv.III. 1988/1998. sz. – BH
2000. 6., Legf. Bír. Bfv.IV.1276/1994. sz. – BH 1999. 104.).
Károkozási szándék hiányában „nem állapítható meg […] csalás […] bűncselekményében a bűnössége annak a terheltnek, akinek a kölcsön felvételekor szándékában áll
a kölcsön visszafizetése, és ennek a reális lehetősége is adott” (3/2009. számú büntető jogegységi határozat, rendelkező rész, 1. pont).
B) Az elkövető célzata a jogtalan haszonszerzés. Célzat hiányában nincs csalás, így
ha az elkövető csupán károkozási szándékból téveszt meg valakit, de abból sem neki, sem
másnak haszna nincsen (például egy nyilvánvalóan veszteséges befektetést nyereséges beruházásnak tüntet fel). A célzat miatt a szabálysértés csak egyenes szándékkal valósítható
meg (BH 2016. 135.).
V. A kár bekövetkezésével a szabálysértés befejezetté válik, s a kísérlet is büntetendő.
A passzív alanyt tévedésbe ejtő magatartás megkezdésével a csalás kísérleti stádiumba
kerül (BH 2014. 234.).
VII. A) Csalás bűncselekménye valósul meg, ha az elkövetési tárgy értéke meghaladja
az 50 ezer forintot [Btk. 373. § (2) bek. a) pont, (4)–(7) bek., 459. § (6) bek. a) pont, 462. §
(2) a) pont II. bek.].
B) Csalás vétsége valósul meg, ha a szabálysértési értékre elkövetett csalást
• bűnszövetségben,
• közveszély színhelyén,
• üzletszerűen vagy
• jótékony célú adománygyűjtést színlelve
követik el [Btk. 372. § (2) bek. ba–bd) pont].
A bűnszövetségben, közveszély színhelyén, illetve üzletszerű elkövetés magyarázatára
lásd a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elemzését (vesd össze: 6.1. pont).
Jótékony célú adománygyűjtést színlelve akkor követik el a cselekményt, ha a passzív
alanynak hamisan azt állítják, hogy az általa adott összeget vagy dolgot arra rászorulóknak
adják.
C) Lopás valósul meg, ha az elkövető elvétellel jut a dolog birtokába, de ennek megkönnyítése érdekében megtévesztő magatartást tanúsít. Csalás esetén a passzív alany maga
rendelkezik a dolgáról a megtévesztés vagy tévedésbe ejtés hatása alatt.
D) Csalás (nem pedig sikkasztás) valósul meg, ha az elkövető megtévesztéssel veszi rá
a másik személyt a dolog átadására, majd azt eltulajdonítja. A cselekmény akkor minősülhet
sikkasztásnak, ha nem valósítja meg a csalás bűncselekményét (Kúria Bfv.II.200/2012/5.).
E) Az idegen vagyon kezelésével megbízott személy azzal, hogy a sikkasztás által
okozott hiányt (kárt, vagyoni hátrányt) a sértett megtévesztésével utóbb eltünteti vagy
csökkenti, a sikkasztás mellett a csalást nem követi el [29/2007. BK vélemény I. pont].
F) Nem jogtalan elsajátítás, hanem csalás valósul meg, ha a dolog birtokosának tévedését az elkövető a dolog megszerzésekor felismeri és annak eloszlatására jogi kötelezettsége áll fenn. Jogtalan elsajátítás tehát csak akkor valósul meg, ha az elkövetőt nem terheli
jogi kötelezettség a jogosult tévedésének eloszlatására, vagy később ismeri fel a tévedést.
G) Rablás – és nem csalás –, ha a terheltek rendőr egyenruhába öltözve, magukat valótlanul rendőrnek kiadva, hivatalos eljárást színlelve azért támadják meg a sértettet, hogy
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az értékeit megszerezzék, s a tárgyak eltulajdonítása érdekében a sértettet megbilincselik
(BH 2014. 70.).
VIII. Szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha a sértett az elkövető
hozzátartozója [Szabs. tv. 177. § (5) bek.].

6.5. Hűtlen kezelés
I. A hűtlen kezelés szabálysértése vonatkozásában is irányadó a Btk. 376. §-ának (1) bekezdésében szereplő fogalom, amely szerint „akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg,
és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.”
II. A hűtlen kezelés jogi tárgya a vagyon.
III. A) A hűtlen kezelés elkövetési tárgya az elkövető kezelésére bízott idegen vagyon.
Vagyon a polgári jog szerint egy természetes vagy jogi személy vagyoni jogainak összessége. Idegen vagyon mindaz, amely nem az elkövetőt illeti meg. A vagyonkezelő a tulajdonost megillető jogokat is gyakorolhat (gazdálkodhat, megterhelhet, elidegeníthet) a vagyon
tekintetében, de köteles döntéseiben a tulajdonos érdekeit szolgálni. A vagyonkezelői pozíció
létrejöhet jogszabály, munkaviszony vagy szerződés alapján.
B) Az elkövetési magatartás: a megbízásból fakadó kötelesség megszegése, amely
tevéssel és mulasztással egyaránt megvalósítható. A vagyonkezelő köteles a tulajdonos
érdekeit szolgálni, illetve észszerűen gazdálkodni.
C) Az eredmény: a kötelességszegéssel okozati összefüggésben bekövetkezett vagyoni
hátrány, amely felöleli a tényleges kárt és az elmaradt vagyoni előnyt is [Btk. 459. § (1) bek.
17. pont]. Az elmaradt vagyoni előny – más néven elmaradt haszon – azt jelenti, hogy a sértett vagyona gyarapodott volna abban az esetben, ha a vagyonkezeléssel megbízott személy
a kötelességét nem szegi meg.
IV. A hűtlen kezelés a büntetőjogi eredetre tekintettel szándékos szabálysértés, amely
egyenes és eshetőleges szándékkal is elkövethető (BH 1999. 287).
Gondatlanságból való elkövetés esetén még akkor sem valósul meg bűncselekmény,
ha az idegen vagyon kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, mivel a Btk. 462. §-a
(1) bekezdésének a) pontja szerint nem valósul meg bűncselekmény, ha a hanyag kezelést
100 ezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva követik el.
Ha viszont az idegen vagyon kezelésével megbízott személy a reá bízott vagyonban
gondatlanul – bűncselekményt meg nem valósító módon – okoz hiányt (kárt, vagyoni
hátrányt), vagy ilyen hiány (kár, vagyoni hátrány) a vagyonban neki fel nem róható okból
keletkezik, és ennek megtérítésére – a jogszabály rendelkezése vagy szerződésben vállalt
kötelezettség alapján – köteles, amennyiben e hiányt (kárt, vagyoni hátrányt) utóbb a sértett
megtévesztésével eltünteti vagy csökkenti azért, hogy a kártérítési, illetve megtérítési kötelezettsége alól egészben vagy részben mentesüljön, csalást valósít meg [vesd össze: BKv
29. III. pont]. Ilyenkor a csalással okozott kár azzal az összeggel azonos, amelynek erejéig
az elkövetőt a leplezett hiány (kár, vagyoni hátrány) tekintetében a jogszabályok szerint
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anyagi felelősség terheli. Ez az összeg azonban nem haladhatja meg a leplező magatartás
folytán a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés mértékét [BKv 29. IV. pont].
V. Az eredmény (a vagyoni hátrány) bekövetkezésével a hűtlen kezelés befejezetté válik.
A vagyonkezelői kötelezettség megszegése csupán kísérlet, amennyiben a szándék által
átfogott eredmény nem következett be.
VI. A hűtlen kezelés tettese és társtettese csak az lehet, akit az idegen vagyon kezelésével
megbíztak. Ilyen lehet például a szövetkezet igazgatóságának elnöke (BH 2016. 165.).
VII. A) Nem a hűtlen kezelés szabálysértése, hanem bűncselekménye valósul meg, ha
az okozott vagyoni hátrány meghaladja az 50 ezer forintot [Btk. 376. § (2) bek. a) pont,
459. § (1) bek. a) pont, 462. § (2) bek. c) pont].
Akkor is hűtlen kezelés vétsége valósul meg, ha a szabálysértési értékhatárt meg nem
haladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést gyám vagy gondnok e minőségében követi
el [Btk. 376. § (2) bek. b) pont].
B) Nem hűtlen kezelésnek, hanem sikkasztásnak minősül, ha a vagyonkezelő jogtalanul eltulajdonítja a vagyont.
Az idegen vagyon kezelésével megbízott személy azzal, hogy a hűtlen kezelés által
okozott hiányt (kárt, vagyoni hátrányt) a sértett megtévesztésével utóbb eltünteti vagy
csökkenti, a hűtlen kezelés mellett a csalást nem követi el [BKv 29. I. pont].
VIII. A hűtlen kezelés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha
a sértett az elkövető hozzátartozója [Szabs. tv. 177. § (5) bek.].

6.6. Orgazdaság
I. Az orgazdaság szabálysértése vonatkozásában is irányadó a Btk. 379. §-ának(1) bekezdésében szereplő fogalom, amely szerint: „költségvetési csalásból származó vámellenőrzés
alól elvont nem közösségi árut, b) jövedéki adózás alól elvont terméket, vagy c) lopásból,
sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, kifosztásból, zsarolásból, jogtalan
elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt
vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el.”
II. Az orgazdaság jogi tárgya a vagyon, amelyet az orgazdaság az alapcselekményből eredő
sérelem fenntartása által sért.
III. A) Az elkövetési tárgy a felsorolt alapcselekményekből származó, értékkel bíró dolog.
Ezt ugyan a tényállás nem mondja ki, de a dolognak idegennek kell lennie. Saját dologra orgazdaság nem követhető el. Minderre lásd a lopással elkövetett tulajdon elleni
szabálysértés elemzését (vesd össze: 6.1. pont).
Az orgazdaság esetén a dolog – például csalás, hűtlen kezelés vagy zsarolás alapcselekménye esetén – lehet ingatlan is.
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Az alapcselekmények közül a költségvetési csalás, a rablás, a kifosztás és a zsarolás
csak bűncselekmény lehet. A lopás, a sikkasztás, a csalás, a hűtlen kezelés, a jogtalan elsajátítás és az orgazdaság (alapcselekmény) nemcsak bűncselekmény, hanem szabálysértés
is lehet.
A bűncselekményhez kapcsolódó orgazdaság akkor lehet szabálysértés, ha
• az alapcselekmény az elkövetési tárgy értékére (okozott kárra stb.) tekintettel minősül bűncselekménynek (mivel meghaladja az 50 ezer forintot), de az orgazda által
megszerzett stb. elkövetési tárgy értéke ezt nem éri el, illetve
• az alapcselekmény elkövetési tárgyának értéke (okozott kár) nem haladja meg
az 50 ezer forintot, de az nem az elkövetési értékre, hanem más körülményre (például közveszély színhelyén elkövetésre) tekintettel minősül bűncselekménynek.
A vámszabálysértésből eredő dolog megszerzése nem orgazdaságot, hanem vám
orgazdaság szabálysértését [Szabs. tv. 211. § (1) bek.] valósítja meg.
B) Az elkövetési magatartás: a megszerzés, az elrejtés és az elidegenítésben közreműködés.
A megszerzés a dolognak az ezt birtokló egyén akaratán és tudatán nyugvó tényleges
hatalomba vételét jelenti (akarategyezőség). Közömbös, hogy az orgazda ad-e a bűncselekményből származó dologért ellenszolgáltatást, és ha igen, az ellenszolgáltatás arányban
áll-e a dolog értékével.
Az elrejtés akkor valósul meg, ha az elkövető a dolog feletti rendelkezés lehetőségét
anélkül szerzi meg, hogy a dolgot formálisan birtokba vette volna.
Az elidegenítésben közreműködés segítségnyújtás ahhoz, hogy az alapcselekmény
elkövetője a dolgot harmadik személynek értékesítse (elajándékozza).
IV. A) Az orgazdaság a büntetőjogi eredetre tekintettel szándékos szabálysértés. Elkövetőjének
tisztában kell lennie azzal, hogy a dolog a 10 felsorolt alapcselekmény valamelyikéből származik (BH 2000. 341.). Orgazdaságot követ el, aki ismeretlen személytől, származási okmányok nélkül két lopott lovat vásárol, a lovak valóságos értékéhez képest rendkívül alacsony
vételáron (BH 2005. 169.). Nem zárja ki a felelősséget, ha az orgazda tévesen azt hiszi, hogy
a dolog például lopás helyett sikkasztásból származik.
Jogeset 6. megoldása. Salgabányai Roland orgazdaságot követ el, amikor megszerzi
a Salgabányai Sándor által ellopott bárányt. Még akkor is, ha nem tud arról, hogy azt
Salgabányai Sándor valójában nem sikkasztotta, hanem lopta.

B) Az elkövető célzata a vagyoni haszonszerzés. Orgazdaságot kell megállapítani akkor
is, ha az orgazda a dolog értékét meghaladó ellenszolgáltatást ad (mert az alapcselekmény
elkövetője becsapta), valamint akkor, ha a bűncselekmény elkövetéséből származó dolgot
az orgazda ajándékba kapja.
V. Az elkövetési magatartások bármelyikének tanúsításával az orgazdaság befejezetté válik,
s a kísérlete is büntetendő.
VI. Az orgazdaság tettese bárki lehet, kivéve a dolog tulajdonosát és az alapcselekmény
(például a lopás, sikkasztás, rablás stb.) elkövetőjét. Tettes az is, aki nem saját, hanem más
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(az alapcselekmény elkövetőjétől különböző személy) haszna érdekében működik közre
a megszerzésben (EBH 2012. B.25.).
VII. A) Orgazdaság bűncselekményét kell megállapítani, ha az elkövetési érték meghaladja
az 50 ezer forintot [Btk. 326. § (2) bek. a) pont, 459. § (6) bek. a) pont, 462. § (2) bek. b) pont
I. fordulat].
B) Orgazdaság vétségét kell megállapítani, ha a szabálysértési értékre elkövetett orgazdaságot üzletszerűen követik el [Btk. 379. § (2) bek. b) pont].
C) Orgazdaság bűntettét kell megállapítani, ha az orgazdaságot védett kulturális javak
körébe tartozó tárgyra, műemlékre, régészeti lelőhelyre vagy régészeti leletre követik el
[Btk. 379. § (3) bek. b) pont]. A védett kulturális javak körébe tartozó tárgy vagy régészeti
lelet fogalmának magyarázatára lásd a sikkasztás elemzését (6.2. pont).
A műemlék „olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté
nyilvánítottak” [2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont]. Régészeti lelőhely: földrajzilag
körülhatárolható terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben
találhatók [2001. évi LXIV. törvény 7. § 35. pont].
D) Tárgyi bűnpártolás minősített esete valósul meg, ha az elkövető – anélkül, hogy
a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna – vagyoni haszonszerzés végett az elidegenítésben való közreműködéssel közreműködik a felsorolt bűncselekményekből származó előny biztosításában [Btk. 282. § (1) bek. c) pont és (2) bek.;
BH 1999. 438.].
Orgazdaság szabálysértése, nem pedig úgynevezett tárgyi bűnpártolás valósul viszont
meg, ha
• az elkövetési magatartás a felsorolt bűncselekmények esetén a megszerzés (vagy
az elrejtés);
• az alapcselekmény csak szabálysértés.
VIII. Az orgazdaság miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha
a sértett az elkövető hozzátartozója [Sztv. 177. § (5) bek.].

6.7. Szándékos rongálás
I. A szándékos rongálás szabálysértése tekintetében is irányadó a Btk. 371. §-ának(1) bekezdésében foglalt definíció, amely szerint az ilyen cselekményt az követi el, „aki idegen
vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz”.
II. A rongálás jogi tárgya a vagyon.
III. A) Az elkövetési tárgy az idegen vagyontárgy, amely az elkövetési magatartásokra tekintettel csak idegen lehet. Az idegen vagyontárgynak értékkel kell bírnia, ugyanakkor – például
a lopástól vagy a sikkasztástól eltérően – mind ingó, mind ingatlan (például templom) lehet.
B) Az elkövetési magatartás:
• a megrongálás, illetve
• a megsemmisítés.
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A rongálás úgynevezett nyitott törvényi tényállás, amelynek elkövetési magatartása
és eredménye egybeolvad.
C) A rongálás eredménye a kár. Ennek fogalmára lásd a csalással elkövetett tulajdon
elleni szabálysértés elemzésének III/C) pontját azzal az eltéréssel, hogy rongálás esetén
az igénybe vett szolgáltatás meg nem fizetett ellenértéke kárnak természetesen nem tekinthető. A dolog megrongálása esetén a kár a dolog rongálás előtti állapotának, állagának
helyreállításával kapcsolatban felmerült költség, amely magában foglalja az általános forgalmi adót is. A dolog megsemmisítése esetén a kár a dolognak az elkövetéskori kiskereskedelmi forgalmi értékével azonos.
IV. A Szabs. tv. 177. §-ának(1) bekezdésében szabályozott rongálás szándékos szabálysértés,
amely egyenes és eshetőleges szándékkal egyaránt megvalósítható.
V. A kár bekövetkezésével a szabálysértés befejezetté válik, de a kísérlet is büntetendő.
VI. A rongálás tettese bárki lehet, kivéve a vagyontárgy tulajdonosát.
VII. A) Rongálás bűncselekménye valósul meg, ha a szándékos rongálást 50 ezer forintot
meghaladó értékre követik el [Btk. 371. § (2) bek. a) pont, (3)–(6) bek.].
Rongálás vétsége valósul meg, ha a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt
okozó rongálást
• falfirka elhelyezésével vagy
• bűnszövetségben
követik el [Btk. 371. § (2) bek. ba–bb) pont].
A/1. Falfirka: festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, amely nem a vagyontárgy rendeltetésszerű használatához szükséges [Btk. 371. § (7) bek.]. A falfirka elhelyezésével elkövetett
rongálás akkor tényállásszerű, ha az azzal érintett felület olyan végleges építmény része,
amely állagsérelem nélkül nem távolítható el. Ezért az emlékművön lévő műanyag fóliára
a bűncselekmény nem követhető el (EBD 2016. B.5.).
A/2. A bűnszövetségben elkövetésre lásd a tankönyv 6.1. pontját.
B) Nem szándékos rongálás szabálysértése, hanem bűntette valósul meg, ha az elkövető
• védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat, műemléket, régészeti lelőhelyet vagy
régészeti leletet;
• vallási tisztelet tárgyát vagy templomot, vallásgyakorlásra rendelt más helyet;
• temetési helyet, temetkezési emlékhelyet, illetve temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt tárgyat
rongál meg [Btk. 371. § (3) bek. ba–bc) alpont, illetve (4) bek. b) pont].
A védett kulturális javak körébe tartozó tárgy és a régészeti lelet fogalmára lásd a sikkasztással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elemzését (vesd össze: 6.2. pont), a műemlék, régészeti lelőhely fogalmára pedig az orgazdasággal elkövetett tulajdon elleni
szabálysértés elemzését (vesd össze: 6.6. pont).
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A templom és a vallásgyakorlásra rendelt más hely akkor is védelemben részesül, ha
abban éppen nem vallási szertartás (hanem más rendezvény) folyik. Bármilyen helyiség
viszont nem részesül fokozott védelemben, ha abban kivételesen vallási szertartást tartanak.
A temetési hely a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt,
urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely [1999. évi XLIII. törvény 3. § d) pont]. A temető
a település igazgatási területén belüli különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak [1999. évi XLIII. törvény 3. § a) pont].
Temetkezési emlékhely pedig a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál
[1999. évi XLIII. törvény 3. § c) pont].
A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető a védett kulturális javak körébe tartozó tárgyat stb. megsemmisíti, illetve a rongálást szabálysértési
értékre robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követi el [Btk. 371. § (4) bek.
b), illetve c) pont].
C) Nem büntetendő külön rongálás szabálysértéseként, ha a lopás szabálysértésének
elkövetője semmisíti meg a dolgot. A rongálás ilyenkor büntetlen utócselekményként háttérbe lép.
D) Az idegen vagyon kezelésével megbízott személy azzal, hogy a szándékos rongálás
által okozott kárt a sértett megtévesztésével utóbb eltünteti vagy csökkenti, a szándékos
rongálás mellett a csalást nem követi el [29/2007. BK vélemény I. pont].
E) Közérdekű üzem működésének megzavarása valósul meg, ha a közérdekű üzem
berendezésének (vezetékének) szándékos megrongálása – szándékosan vagy gondatlanságból – jelentős mértékben megzavarja a közérdekű üzem működését [Btk. 323. § (1),
illetve (5) bek.].
F) Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény valósul meg, ha a közlekedési útvonal,
jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozékának megrongálása vagy megsemmisítése más
vagy mások életét vagy testi épségét – szándékosan vagy gondatlanságból – veszélyezteti
[Btk. 232. § (1), illetve (4) bek.; BH 1985. 292.].
G) Garázdaság bűncselekménye valósul meg, ha a dolog elleni erőszakos magatartás
kihívóan közösségellenes, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen [Btk. 339. § (1) bek.]. A garázdaság vétségébe a szabálysértési értékű rongálás
az ítélkezési gyakorlat szerint beleolvad (EBH 2013. B.12.). A látszólagos halmazatra való
joggyakorlatbeli hivatkozás ugyanakkor a Szabs. tv. 2. §-ának(4) bekezdése mellett feleslegesnek látszik („nem állapítható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mulasztás
bűncselekményt valósít meg”). A garázdaság vétsége és a nem súlyosabb büntetéssel fenyegetett rongálás azonban már bűnhalmazatot alkot (BKv 34.; BH 2007. 284.).
H) Hatósági eljárás megzavarása valósul meg, ha a dolog elleni erőszakos (nem feltétlenül kihívóan közösségellenes) magatartás a hatóság eljárását megzavarja vagy akadályozza [Btk. 279. § (1) bek.].
VIII. A szándékos szabálysértés miatt eljárásnak csak magánindítványra van helye, ha
a sértett az elkövető hozzátartozója [Sztv. 177. § (5) bek.].
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6.8. Jármű önkényes elvétele
I. A jármű önkényes elvétele szabálysértésének tényállását a Szabs. tv. határozza meg.
Eszerint büntetendő, aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy
jogtalanul használja [Sztv. 177. § (2) bek.].
II. A jármű önkényes elvétele jogi tárgya a tulajdon, azon belül is kizárólag a használat
részjogosítványa.
III. A) A jármű önkényes elvételének elkövetési tárgya: az idegen, nem gépi meghajtású
jármű. Gépi meghajtású az a jármű, amelyet beépített erőgép hajt. Minden más jármű
– függetlenül a meghajtó energia (szél, emberi vagy állati erő) jellegétől – nem gépi meghajtásúnak tekintendő. Ilyen a kerékpár, az evezős csónak és a vitorlás, a vitorlázó- és a sárkányrepülő, valamint a vasúti kézihajtány. Ha a járműnek gépi meghajtása is van (például
motoros vitorlás hajó, motoros vitorlázó vagy sárkányrepülő), gépi meghajtásúnak minősül
akkor is, ha az elkövető az elvétel során csak a nem gépi meghajtást használja.
B) Az elkövetési magatartás: az elvétel. Ennek magyarázatára lásd a lopással elkövetett
tulajdon elleni szabálysértés elemzését (vesd össze: 6.1. pont). Nem büntetendő, aki a jogtalan
használat végett mástól elvett vagy más által rábízott nem gépi járművet használja jogtalanul.
IV. A jármű önkényes elvétele a büntetőjogi eredetre tekintettel szándékos szabálysértés.
A tényállás megvalósulásához szükséges a jogtalan használat célzata. Ez a célzat határolja
el a jármű önkényes elvételét a lopástól, amelyet az eltulajdonítási célzat jellemez.
V. A jármű önkényes elvétele alaki szabálysértés, amely az elvétellel befejeződik. E szabálysértés kísérlete – bár fogalmilag létezik – nem büntetendő.
VI. A szabálysértés tettese bárki lehet, kivéve a jármű tulajdonosát, illetve akire a járművet
rábízták.
VII. Nem jármű önkényes elvételének szabálysértése, hanem bűncselekménye (Btk. 380. §)
valósul meg, ha az idegen jármű gépi meghajtású. Ugyanakkor nem valósul meg bűncselekmény abban az esetben sem, ha az idegen nem gépi meghajtású jármű értéke meghaladja
az 50 ezer (vagy akár az 5 millió) forintot.
VIII. A jármű önkényes elvétele esetén szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra
van helye, ha a sértett az elkövető hozzátartozója [Szabs. tv. 177. § (5) bek.].

6.9. Földmérési vagy határjel elvitele
Aki földmérési jelet vagy az államhatár megjelölésére szolgáló jelet elvisz, áthelyez vagy
elmozdít, szabálysértést követ el.
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I. A Szabs. tv. 177. § (2a) bekezdését a Btké. 219. §-aiktatta be 2013. február 1. napjával, egy
időben azzal, hogy a 36. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte az 1978. évi Btk. 220. §-át,
azaz a határjelrongálás vétségét.
II. A szabálysértés különös jogi tárgya az államhatár rendje.
III. A) A szabálysértés elkövetési tárgyai az államhatár megjelölésére szolgáló jelek (kő-,
beton-, faoszlop, tábla stb.).
Magyarország államhatára a Föld felszínén függőlegesen áthaladó képzeletbeli síkok
összessége. Az államhatárnak a Föld felszínén haladó vonalát törvényben kihirdetett nemzetközi szerződések határozzák meg. Az államhatár és a Föld felszínének metszésvonala
(a továbbiakban: határvonal) pontos kijelölését határokmányok tartalmazzák, amelyeket
nemzetközi szerződésként törvényben ki kell hirdetni. A határvonalat a természetben
határjelek jelölik, amelyek közül a magyar állam tulajdonát képezik a Magyarország
területén elhelyezett határjelek [2007. évi LXXXIX. törvény 1. § (1)–(3) bek., (4) bek.
első mondat].
B) Az elkövetési magatartásnak három fordulata van. Elvitel esetén az elkövető más
helyszínre viszi a jelet. Áthelyezéskor a helyszín elhagyása nélkül, azon belül kerül más,
nem rendeltetésszerű pontra a jel. Végül az elmozdítás a jel eltávolítása az eredeti helyéről
anélkül, hogy áthelyezésre vagy elvitelre kerülne sor.
IV. A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. Ennek feltétele, hogy az elkövető
felismerje a sértett tárgy rendeltetését.
V. A bűncselekmény bármely elkövetési magatartás tanúsítása esetén befejezetten megvalósul. A kísérletet külön nem rendeli büntetni a törvény (az fogalmilag is nehezen képzelhető el).
VI. A szabálysértést tettesként bárki elkövetheti.
VII. Az elhatárolások körében kiemelendő, hogy az elkövetési magatartások közül különösen az elvitel és az áthelyezés potenciálisan károkozással is járhat, amit azonban e szabálysértési tényállás magában foglal. Ha azonban a cselekmény 50 ezer forint feletti kárt
okoz, azzal a rongálás vétsége valósul meg (Btk. 371. §).

6.10. Gondatlan rongálás
I. A gondatlan rongálás fogalmát a Szabs. tv. idézett rendelkezése maga definiálja.
II. A jogi tárgya a kulturális örökség és a természet védelme, valamint a térképészet, a közlekedés, az épített környezet rendje stb.
III. A) A tényállás csak példálódzóan sorolja fel a szabálysértés elkövetési tárgyait, amelyek közé tartoznak:
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• a kulturális örökség védett elemei;
• a megye-, város-, községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos
jel vagy létesítmény;
• tömegközlekedési eszköz;
• távközlési eszköz;
• közúti jelzés;
• park vagy ahhoz tartozó felszerelés;
• természetvédelmi hatósági és tájékoztató tábla;
• egyéb közérdeket szolgáló jel vagy létesítmény.
A kulturális örökség elemei: a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak (2001. évi
LXIV. törvény 7. § 11. pont).
Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt
és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma,
amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének
rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá
amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek
(2001. évi LXIV. törvény 7. § 37. pont).
Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely
vagy sajátos terület, valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség
hovatartozás-tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, művészeti, tudományos
és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és beépített berendezési tárgyaival együtt
(2001. évi LXIV. törvény 7. § 17. pont).
A kulturális javak az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi,
hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai – az ingatlanok kivételével –, valamint
a művészeti alkotások (2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pont).
Védett örökségi elem: az e törvény erejénél fogva általános védelem alatt álló, illetve
miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi
elem (2001. évi LXIV. törvény 7. § 46. pont).
A megye-, város- és községhatár vagy birtokhatár megjelölésére szolgáló jel a földmérési jel. A földmérő – a tulajdonos előzetes tájékoztatásával – az ingatlanokon állandó
földmérési jeleket helyezhet el, meglévő építményt földmérési jellé nyilváníthat [2012. évi
XLVI. törvény 24. § (2) bek.]. A közigazgatási határok megjelölésére szolgáló földmérési
jelek az érintett települési (fővárosban a kerületi) önkormányzatok tulajdonában, a földrészleteket elhatároló jelek pedig a földrészletek tulajdonosainak tulajdonában vannak
[2012. évi XLVI. törvény 26. § (8) bek.].
A tömegközlekedési eszköz olyan jármű, amely jelentős számú személy szállítására
alkalmas, és a használók széles köre egy időben veheti igénybe. Ilyen például a villamos,
az autóbusz, a trolibusz, a vonat, az utasszállító repülőgép, a sétahajó stb. A tömegközlekedési eszköz akkor is védelemben részesül, ha nem közösségi közlekedési eszköz.
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A távközlési eszköz fogalma vonatkozásában korábban eligazítást nyújthatott a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény 110. §-ának75. pontja, és ehhez kapcsolódóan a 23.,
68., 77., 78. és 80. pontja. A fenti jogszabályt azonban 2003. évi C. törvény 165. §-ának
a) pontja hatályon kívül helyezte (hatályon kívül 2004. január 1. napjától), de egyidejűleg
úgy rendelkezett [2003. évi C. törvény 186. § (1) bek. b) pont], hogy ahol jogszabály távközlést említ, ott elektronikus hírközlést kell érteni. Elektronikus hírközlő eszköz: az elektronikus hírközlő berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ideértve az antennákat
is (2003. évi C. törvény 188. § 18. pont). Elektronikus hírközlő berendezés: az elektronikus
hírközlési tevékenység végzéséhez szükséges berendezés, ideértve többek között a készüléket (2003. évi C. törvény 188. § 17. pont). Elektronikus hírközlési tevékenység pedig
olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép,
hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások (2003. évi C. törvény
188. § 15. pont).
A közúti jelzés a közlekedésrendészeti hatóság által elhelyezett jel (tábla, jelzőlámpa,
útburkolati jel), amely a közúti közlekedés rendjét és biztonságát szolgálja. A közúti közlekedés körében a jelzéseket a KRESZ II. része (Közúti jelzések) tartalmazza. Tényállásszerű
az olyan tájékoztató jelzések (például üzemanyagtöltő állomást jelző tábla) elleni cselekmény is, amelyet a KRESZ 2. számú függeléke tartalmaz. A közúti jelzőtáblák méreteit
és műszaki követelményeit a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet szabályozza.
A park olyan fásított, illetve füvesített közterület, amely az emberek pihenésére, kikapcsolódására szolgál. A parkok felszerelési tárgyai padok, hinták, virágágyások, fák,
bokrok, kerítések, szökőkutak lehetnek.
A természetvédelmi hatósági és tájékoztató táblákat az MSZ 20363:2003 szabvány
tartalmazza. Olyan tábla megrongálása is tényállásszerű azonban, amely nem felel meg
ennek a szabványnak.
A cselekmény nemcsak a felsorolt, hanem egyéb közérdeket szolgáló jelre vagy létesítményre is elkövethető.
B) Az elkövetési magatartás az elkövetési tárgyak megsemmisítése, megrongálása,
elvitele, áthelyezése vagy elmozdítása. A megsemmisítés, illetve megrongálás tekintetében lásd a szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elemzését (vesd
össze: 6.7. pont), az elmozdítás tekintetében pedig a földmérési vagy határjel elvitele szabálysértésének elemzését (vesd össze: 6.9. pont).
C) A tényállás eredményként a kárt nem tartalmazza, de nyilvánvaló, hogy a megrongálással és a megsemmisítéssel szükségképpen (és esetenként az elmozdítással is) kár
keletkezik. A kár nagysága azonban nem minősíti a gondatlan cselekményt bűncselekménynek, hanem legfeljebb a büntetés kiszabásánál juthat jelentőséghez.
IV. E szabálysértés kizárólag gondatlanságból való elkövetés esetén büntetendő. A gondatlanság körében a tudatos gondatlanság és a hanyagság is szerephez juthat.
V. A gondatlan rongálás kísérlete nem büntetendő, valamint – a Szabs. tv. 29. § (1) bek.
b) pontjának a Btk. 10. § (1) bekezdésére utaló rendelkezése miatt – fogalmilag is kizárható.
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VI. A gondatlan rongálás tettese bárki lehet, akár a dolog tulajdonosa is. A gondatlan elkövetésre tekintettel a társtettesség, felbujtás és bűnsegély – a Szabs. tv. 29. §-a(1) bekezdése c) és d) pontjának a Btk. 13. §-ának(3) bekezdésére és 14. §-ának(1)–(2) bekezdésére
utalása miatt – kizárt.
VII. A) Ha az elvitel egyben jogtalan eltulajdonítási célból történő elvételt is megvalósít,
akkor lopás szabálysértését (vesd össze: 6.1. pont) kell megállapítani.
B) Szándékos rongálás szabálysértése [Sztv. 177. § (1) bek. b) pont II. fordulat] valósul
meg, ha az 50 ezer forintot meg nem haladó kárt az elkövető szándékosan okozza (vesd
össze: 6.7. pont). A cselekmény egyébként – furcsa módon – így már magánindítványra
büntetendő lesz, ha az elkövető a sértett hozzátartozója [vesd össze: Sztv. 177. § (5) bek.].
VIII. A gondatlan rongálás még akkor sem magánindítványra büntetendő, ha a dolog tulajdonosa az elkövető hozzátartozója. A magánindítványhoz kötöttségre vonatkozó rendelkezés
[Sztv. 177. § (5) bek.] ugyanis nem utal vissza a Sztv. 177. §-ának(3) bekezdésére.

6.11. Az érték-egybefoglalás
Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása céljából
érték-egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá vont személy az (1) bekezdés a)–c)
pontjában meghatározott ugyanolyan cselekményt több alkalommal, legfeljebb egy éven
belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el. Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha
az üzletszerű elkövetés megállapítható.
I. Az érték-egybefoglalás 1987-benmegszüntetett jogintézményét a legutóbbi időszakban
első ízben a 2009. évi CXXXVI. törvény jelenítette meg ismét, majd az – több jogalkotási
probléma leküzdését követően – a hatályos joganyagban is helyet kapott. Célja az ismételt
bűnelkövetésben rejlő fokozottabb társadalomra veszélyesség megfelelően szigorú értékelése. Az elkövetési érték, kár, illetve okozott vagyoni hátrány összegének megállapítása
céljából érték-egybefoglalásnak van helye, ha az eljárás alá vont személy a lopással, sikkasztással, jogtalan elsajátítással, orgazdasággal, csalással, szándékos rongálással, hűtlen
kezeléssel megvalósított ugyanolyan tulajdon elleni szabálysértést több alkalommal, legfeljebb egy éven belül követte el, és ezeket együttesen bírálják el [Szabs. tv. 177. § (6) bek.
első mondat].
Az érték-egybefoglalás szabályrendszerében a Btk. rendelkezései is szerephez jutnak.
A Btk. 462. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanis bűncselekmény valósul meg, ha
az ugyanazon elkövető által egy éven belül elkövetett és együttesen elbírált ugyanolyan
tulajdon elleni szabálysértés esetén a dolog értéke, az okozott kár, illetve az okozott vagyoni
hátrány érték-egybefoglalás folytán meghaladja az 50 ezer forintot.
A fentiekre figyelemmel ha az egyes – ugyanolyan – szabálysértések elkövetési értékeinek (az okozott kárnak, illetve vagyoni hátránynak) az összeadása révén az összérték
50 ezer forint felett van, nem szabálysértés, hanem bűncselekmény valósul meg.
A jogszabály kizárólag a szabálysértéseknek egymással való érték-egybefoglalását írja elő, következésképpen ha a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó értékre
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nézve elkövetett valamely cselekmény tekintetében a törvényben meghatározott olyan
körülmény áll fenn, amely a cselekményt kiemeli a szabálysértés köréből, és bűncselekményként értékeli, ennek érték-egybefoglalása ki van zárva, ugyanis nem kerülhet szóba
szabálysértés és bűncselekmény egymással való érték-egybefoglalása [BKv 87. 2. pont].
Csak az ugyanolyan szabálysértések érték-egybefoglalására kerülhet sor, ilyennek pedig
azok tekintendők, amelyek ugyanabban a törvényi tényállásban vannak meghatározva.
A Szabs. tv. 177. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott tulajdon elleni szabálysértések körében kizárt tehát a lopásnak más törvényi tényállásban meghatározott
cselekménnyel (például sikkasztással, csalással, hűtlen kezeléssel stb.) történő érték-
egybefoglalása [BKv 87. 2. pont].
A bírói gyakorlat szerint továbbá az érték-egybefoglalás szempontjából kizárólag
olyan szabálysértések kerülhetnek szóba, amelyeknek – mint szabálysértéseknek – a büntethetősége elévülés folytán még nem szűnt meg. Azokat a szabálysértéseket tehát, amelyek
a Szabs. tv. 6. §-ában foglalt rendelkezések értelmében (hat hónap vagy legfeljebb két év elteltével) már elévültek, s ezért a felelősségre vonásnak nincs helye (vesd össze: 4.2.2.1. pont),
az érték-egybefoglalás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni [BKv 87. 3. pont; Pécsi
Ítélőtábla Bhar.II.36/2015/4.]. Ezen álláspont helyességéhez azonban nyomatékos kétség fér.
Az érték-egybefoglalás révén ugyanis a törvény erejénél, és nem a bíróság ítéleténél fogva
jön létre bűncselekmény, ezért az egyes részcselekmények nem kezelhetők önálló szabálysértésként. A szabálysértések főszabálykénti hat hónapon belüli elévülésének szabálya is ellentétbe kerül az érték-egybefoglaláshoz megkövetelt, legfeljebb egyéves időintervallummal.
Érték-egybefoglalásra sor kerülhet olyan esetekben is, ha a különböző cselekmények
elkövetése folytán jelentkező összesített érték (kár, vagyoni hátrány) nem haladja meg a szabálysértés és a bűncselekmény elhatárolása szempontjából a Btk. 459. §-a(6) bekezdésének
a) pontjában megjelölt értékhatárt. Még akkor is, ha a szabálysértések érték-egybefoglalásának az a célja és rendeltetése, hogy ezáltal az egybefoglalt érték (kár, vagyoni hátrány)
alapján lehessen a cselekményt elbírálni. A törvény az absztrakt társadalomra veszélyesség
szempontjából azonosnak tekinti, ha az elkövető több, viszonylag kisebb érték (kár, vagyoni
hátrány) tekintetében követ el tényállásszerű cselekményeket, vagy pedig egyetlen elkövetési
magatartással okozza ugyanazt az eredményt [BKv 87. 4. pont].
Ha az elkövető azonos tulajdon elleni szabálysértéseket rendszeres haszonszerzésre
törekedve követ el, és ezért az üzletszerűség megállapítható, úgy az üzletszerűség minősítő
körülménye folytán a Btk. Különös Részében előírt tényállásoknak megfelelően az elkövetett szabálysértések számának megfelelő rendbeliségű vagyon elleni vétség megállapítása
indokolt. Az üzletszerűség az érték-egybefoglalást megelőzi [BKv 87. 4. pont].
II. A Szabs. tv. a folytatólagosság intézményét nem ismeri, és mögöttes (értelemszerűen
alkalmazandó) szabályként sem hívja fel a Btk. 6. §-ának (2) bekezdését [Szabs. tv. 29. §
(1) bek.]. A Btk. 6. §-ának (2) bekezdése a folytatólagosság feltételeként azt kívánja meg,
hogy az elkövető ugyanolyan bűncselekményt kövessen el egységes elhatározással, azonos
sértett sérelmére, rövid időközökben többször. A folytatólagosság egységének törvényi
előfeltétele tehát az, hogy a részcselekmények önállóan is bűncselekményt valósítsanak
meg. Nincs ezért törvényes alapja annak a gyakorlatnak, amely a Btk. 6. §-ának (2) bekezdését alkalmazza szabálysértések elbírálásakor. Amennyiben több szabálysértés rövid
időközökben azonos sértett sérelmére valósul meg, úgy a Szabs. tv. 177. §-ának(6) bekez-
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dése szerinti érték-egybefoglalás alapján minősülhetnek bűncselekménynek (feltéve, hogy
az üzletszerűség nem állapítható meg). Az előzőekből következik, hogy nem felel meg
a törvénynek az sem, ha az azonos sértett sérelmére rövid időközökben elkövetett szabálysértéseket és bűncselekményeket a folytatólagosság egységébe vonnak, és azokat az egyes
részcselekmények összesített értéke szerint bűncselekményként értékelik. Bűncselekmény
és szabálysértés együttesen nem alkothatnak folytatólagosságot, mivel a Btk. 6. §-ának
(2) bekezdése a részcselekmények önálló bűncselekményi természetét kívánja meg. Erre
figyelemmel nem tartható fenn a BH 2002. 210. számú eseti döntésben kifejtett álláspont
[BKv 87. 4. pont].
A bűncselekmény megállapítása végett a szabálysértések érték-egybefoglalása nemcsak lehetőség, hanem kivételt nem tűrő kötelező szabály; amennyiben tehát az érték-egybefoglalás anyagi jogi és eljárásjogi feltételei fennállnak, bűncselekmény megállapításának
van helye (BKv 87. 1. pont). Az érték-egybefoglalás eljárásjogi feltétele, hogy a bíróság
az elkövető által megvalósított és az érték-egybefoglalás szempontjából figyelembe jövő
szabálysértéseket egy eljárás keretében bírálja el (BKv 87. 5. pont).
Ha a bíróság az ugyanazon elkövető által véghezvitt több szabálysértés tekintetében
a bűncselekmény megállapítása végett érték-egybefoglalást alkalmaz, a több, önállóan
szabálysértést megvalósító cselekmény egyrendbeli bűncselekményt alkot. Az érték-egybefoglalás tehát a bűnhalmazat megállapítását kizáró törvényi egységet eredményez (BKv
87. 5. pont).

Vákát oldal

7. Közlekedési szabálysértések
Jogeset 7/a. Vervettel Ferenc az általa hajtott kerékpárral vett részt a közúti forgalomban K. belterületén. A kerékpáron utasként szállította 12 éves fiát. Az elkövető
közlekedése során az A út és B utca kereszteződésében jobbra nagy ívben, irányjelzés használata nélkül kanyarodott a B utcába, aminek következtében összeütközött
a vele azonos irányban közlekedő segédmotoros kerékpárral. A balesetben a gyermek
nyolc napon belül gyógyuló személyi sérülést szenvedett.
Jogeset 7/b. Vervettel Zsombor 2015 júniusában az általa vezetett gépkocsival vett
részt a közúti forgalomban. Rendőri ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a gépjárművet az okmányiroda két évvel korábban ideiglenesen kivonta a forgalomból,
valamint az elkövető vezetői engedélyének orvosi érvényességi ideje a 2013. évben
lejárt. A szabálysértési hatóság határozatát szabályszerűen kézbesítették, a határozattal szemben az elkövető a törvényes határidőn belül meghallgatási kérelmet nem
nyújtott be, a határozat jogerőre emelkedett.
Jogeset 7/c. Vervettel Botond az általa vezetett gépkocsival a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt 5 méter távolságon belül várakozott.
Jogeset 7/d. Vervettel Géza a P-05449/12 forgalmi rendszámú gépkocsival vett részt
a közúti forgalomban D. belterületén, amikor rendőri ellenőrzés alá vonták. Ellenőrzése
során megállapították, hogy a P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű
vezetéséhez szükséges, hitelt érdemlő igazolással a járművezető nem rendelkezett.
Jogeset 7/e. Vervettel Ottokár a Tisza folyó jobb partjának 245,7. folyókilométerénél
a tulajdonát képező csónakot egy lakattal ellátott lánccal a parton álló élő fához kötötte.

A Szabs. tv. két külön fejezetben állapítja meg a közlekedéssel összefüggő szabálysértési
tényállásokat. A XXVII. fejezet a kiemelt közlekedési szabálysértéseket határozza meg,
a XXVIII. fejezet pedig a Közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések címet viseli.
A két fejezet valamennyi (vasúti, légi, vízi és közúti) közlekedési ágazat tekintetében megállapít tilalmazott magatartásokat. A közlekedési szabálysértési tényállások jellemzően
kerettényállások, amelyeket az adott közlekedési ágazatot szabályozó külön törvények
vagy alacsonyabb szintű jogszabályok töltenek ki normatartalommal. A tárgyalt szabálysértések elkövetőivel szemben a szabálysértési eljárásra a rendőrség rendelkezik hatáskörrel,
a szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése szabálysértés
kivételével.
A közlekedési szabályszegések szankcionálásának hazai szabályozása az elmúlt 10 évben
jelentős változáson ment keresztül (vesd össze: Jogeset 1/a–c). A hagyományos büntetőjogi és szabálysértési felelősség mellett megjelentek a közigazgatási bírságolás különböző
formái (vétkességi, objektív), egyben a szabálysértési bírságolásban is új jogi megoldások
születtek. Amennyiben az ágazati jogszabály egy konkrét közlekedési norma megszegését
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közigazgatási bírság hatálya alá vonja, vagy az bűncselekményt valósít meg, úgy a szabálysértési felelősség megállapítása ki van zárva (vesd össze: 4.2.3. pont).

7.1. Ittas vezetés
Ittas vezetés szabálysértését az követi el, aki
• vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve
nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van; vagy
• vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton
vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését
olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van.
I. A szabálysértés jogi tárgya a közlekedés, azon belül is az egyes közlekedési ágak (vasúti
légi, vízi és közúti) biztonsága. A közlekedési magatartások megtartásához és megtartatásához fűződő kiemelt társadalmi érdek egyik meghatározó indoka a közlekedési eszközök
használatában rejlő fokozott veszély, amely a – jellemzően – súlyosabb fizikai következményben vagy sértő eredményben ölt testet, lényegében a fizikai törvényszerűségek alapján.
Szintén köztudomású, hogy az alkohol fogyasztása hátrányosan hat az ember olyan biológiai
képességeire, amelyek a járművek vezetése során szükségesek.
II. A) A szabálysértés egyik elkövetési magatartása a meghatározott jármű vezetése úgy,
hogy a vezető személy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.
A jármű vezetése alatt annak mozgásba hozatalát és irányítását, működtetését kell érteni
a hely- vagy helyzetváltoztatás érdekében. Ha a jármű vezetése több személy együttes tevékenységét feltételezi (például hajók esetében), úgy valamennyi személy vezetőnek minősül.
A Btk. 240. §-ánakértelmező rendelkezése határozza meg, hogy ki minősül ittas állapotban lévő személynek. Ennek alapján ittas állapotban lévő személy az, akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas, szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol van. Ebből következik, hogy a Szabs. tv. 217. §-ánaka) pontja szerinti szabálysértés
akkor valósul meg, ha a Btk.-banjelzett értékeknél kisebb véralkohol- vagy levegőalkoholkoncentráció állapítható meg a vezető szervezetében. Ha ennél nagyobb, úgy a Btk. 236. §-a
szerint minősülő járművezetés ittas állapotban bűncselekmény megállapításának van helye.
A vasúti járművek fogalmát a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
(a továbbiakban: Vtv.) 2. §-ahatározza meg, a fogalom alatt – többek között – a vasúti pályán
közlekedő vontató, vontatott vagy önjáró, saját kerekein a vasúti sínen közlekedő járművet
kell érteni. A légi jármű fogalmát a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
(a továbbiakban: Ltv.) állapítja meg, amely szerint légi jármű bármely szerkezet, amelynek
légkörben maradása a levegővel való olyan kölcsönhatásból ered, amely más, mint a földfelszínre ható légerők hatása. A gépi és nem gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép
fogalmát a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény tartalmazza.
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B) A szabálysértés másik elkövetési magatartása, ha a jármű vezetését olyan személynek engedik át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol
van. A járművek köre két különbséggel azonos az A) pontban foglaltakkal. Az egyik különbség, hogy nem gépi meghajtású vízi jármű átengedése nem valósít meg szabálysértést.
Másik különbség, hogy a szabálysértés megvalósítható azzal, hogy közúton vagy
a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedik át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol
van. A közúti közlekedés alapvető normáit a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) határozza meg. A közúti járművek kategóriáit,
fajtáit a KRESZ 1. számú függelékének II. címe rögzíti.
Az ittas vezetés, illetve a vezetés átengedése ittas személynek hármas tagolású szankciórendszerbe illeszkedik.
1. Bűncselekmény: A Btk. 236. §-a szerint minősülő járművezetés ittas állapotban
bűncselekmény vagy a Btk. 238. §-aszerinti járművezetés tiltott átengedése a II/A) pontban
foglaltak megvalósulása esetén bűncselekményként értékelendő.
2. Szabálysértés:
2.1. Vasúti, légi és vízi járművek esetében [Szabs. tv. 217. § a)–b) pont] a Btk.-ban meghatározott véralkohol-, illetve levegőalkohol-koncentrációnál alacsonyabb fokú ittasság esetén
szabálysértés valósul meg mind vezetés, mind átengedés tekintetében. Külön ki kell emelni, hogy
a tárgyalt szabálysértés elkövetése esetén a Közl. Szabs. KormR. alapján fix bírság kiszabásának
van helye. A bírság mértéke ezekben az esetekben az ittasság fokához (mértékéhez) igazodik.
2.2. A közúti közlekedés körében az ittas vezetés szabálysértés megszűnt, azt a közigazgatási bírságolás váltotta fel. A közúti közlekedés tekintetében csak az átengedéshez
mint elkövetési magatartáshoz kapcsolódik szabálysértési felelősség, amelynek szankcionálása ebben az esetben is fix bírság hatálya alá tartozik.
3. Közigazgatási bírság: A közúti közlekedés tekintetében a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Közl. Bírság KormR2.)
12. §-ának(1) bekezdése és 11/D. számú melléklete szerint az ittasság magasabb fokához
magasabb bírságtétel párosul a gépi meghajtású járművek esetében (ha az nem bűncselekmény), nem gépi meghajtású járművek – a kerékpár kivételével – esetében a bírságtételt az is
befolyásolja, hogy a szabályszegést főútvonalon vagy egyéb úton követik el. A közigazgatási
bírsággal fenyegetett magatartások esetén azonban kizárólag a vezetés mint elkövetési magatartás fordulhat elő, mivel az átengedés szabálysértésnek minősül (vesd össze: 2.2. pont).
A bemutatott magatartások (1–3. pont) a KRESZ 4. §-a(1) bekezdésének c) pontjában
foglalt azon norma megsértését jelentik, amely rögzíti, hogy járművet az a személy vezethet,
aki a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében
nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
III. A vezetést mint elkövetési magatartást bárki megvalósíthatja, az átengedést viszont csak
olyan személy, aki az adott jármű felett ténylegesen rendelkezik. Ez utóbbi nem jelent jogi
rendelkezési jogosultságot (például üzembentartó, tulajdonos), hanem a jármű tényleges
uralmával rendelkező személyt kell alatta érteni.
A szabálysértés szándékos és gondatlanságból való elkövetés esetén is szabálysértést képez.
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7.2. Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése
Az a járművezető, aki az elsőbbségre vagy az előzésre vonatkozó szabályokat megszegi,
szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya ebben az esetben is a közúti közlekedés biztonsága. Tekintettel
arra, hogy a balesetek kiváltó okai leggyakrabban az elsőbbségi és előzési szabályok megsértése, közvetetten az élet és testi épség, valamint a vagyonbiztonság is a védett jogi tárgyak közé sorolhatók.
II. A közúti közlekedésben részt vevők számára az elsőbbség szabályait a KRESZ 28. §-a,
a 29. § (1) bekezdése, a 31. § (5) bekezdése, a 31. § (8) bekezdésének b) pontja, a 42. § (1) bekezdése, valamint a 43. § (1) és (3) bekezdése tartalmazza. E jogszabályi előírások bármilyen módon történő megszegésével a szabálysértés megvalósul. Az elsőbbség a járművek
egymás közötti viszonylatában a továbbhaladási jogosultság kijelöléseként értelmezendő.
Az előzésre vonatkozó szabályokat a KRESZ 14. §-a(1) bekezdésének f) és g) pontja,
valamint a 34. §-ának (8) bekezdése határozza meg, így ezen szabályok megsértésével
a szabálysértés megvalósul. Előzés során azonos irányban közlekedő jármű melletti elhaladás történik, azonban párhuzamos közlekedés esetén (többsávos autóút) az elhaladás
nem minősül előzésnek.
Mindkét szabálycsoport egyaránt tartalmaz kötelező, tevőleges előírásokat, illetve
tiltó rendelkezéseket.
III. A KRESZ említett előírásai a jármű vezetőjét kötelezik, ezért a szabálysértést kizárólag
a jármű vezetője követheti el, és kizárólag közúti járművel.
Ha a szabályszegés eredményeként másnak vagy másoknak élete, testi épsége vagy
egészsége közvetlen veszélybe kerül, vagy könnyű testi sértést okoznak, akkor közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés (vesd össze: 7.3. pont) valósul meg.

7.3. A közúti közlekedés rendjének megzavarása
Aki a közúti közlekedés szabályait megszegi, és ezzel másnak vagy másoknak életét, testi
épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy könnyű testi
sértést okoz, szabálysértést követ el. Nem tekinthetők közúti közlekedési szabálynak a gyalogosra és az utasra vonatkozó rendelkezések.
I. A szabálysértés jogi tárgya az élet, a testi épség és az egészség védelme.
II. A szabálysértés passzív alanya a közúti jármű vezetőjén kívül bárki lehet, de az önmagát
veszélyeztető vagy magának könnyű testi sértést okozó járművezető nem válhat passzív
alannyá.
A szabálysértés elkövetési magatartása a közúti közlekedési szabályok (tipikusan
a KRESZ, de a közúti közlekedésről szóló törvény vagy a járművek forgalomban tartásának műszaki feltételeit meghatározó miniszteri rendelet is lehet) aktív vagy passzív
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magatartássaltörténő megszegése, elkövetési helye pedig a közút vagy a közforgalom elől
el nem zárt magánút. Ez utóbbiak a közúti közlekedés KRESZ szerint definiált színterei, így
a forgalom elől elzárt magánterületen a szabálysértés nem valósulhat meg. A szabályszegés
mulasztással és tevéssel is megvalósulhat.
A szabálysértés eredménye más vagy mások életének, testi épségének közvetlen veszélyeztetése vagy könnyű testi sértés okozása.
Közvetlen veszély a szabálysértő magatartás miatt meghatározott személy(ek)re nézve
létrejövő reális veszélyhelyzet, amely a további okszerű káros eredmény lehetséges bekövetkezését is magában rejti (azonban ez mégsem következik be).
A könnyű testi sértés akkor valósul meg, ha nyolc napon belül gyógyuló sérülés következik be (hámsérülés, ízületi zúzódás, rándulás stb.).
Mindkét eredmény megvalósulásának feltétele, hogy közúti szabály megszegése
és az eredmény(ek) között okozati összefüggés legyen, azaz hogy a szabály megszegése
miatt következzen be a nyolc napon belül gyógyuló sérülés vagy a közvetlen veszély. Ha
a szabály megszegése nem vezet a tárgyalt két eredményre, vagy az eredmény és a jogsértő
magatartás között az okozati összefüggés hiányzik, akkor közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés (vesd össze: 7.8. pont) állapítható meg.
III. A szabályszegés lehet gondatlan vagy szándékos, azonban az eredményre – a szabálysértés megállapíthatósága szempontjából – csak gondatlanság terjedhet ki. Ha a közvetlen
veszélyre mint eredményre szándékosság terjed ki, úgy a Btk. 234. §-a szerinti közúti
veszélyeztetés bűncselekményét követi el az elkövető. Ha a könnyű testi sértés okozására
nézve állapítható meg a szándékosság, úgy könnyű testi sértés bűncselekménye valósul
meg, abban az esetben pedig, ha a közúti szabály megszegésének gondatlan eredménye súlyos testi sértést valósít meg, úgy közúti baleset okozása bűncselekmény megállapításának
van helye [Btk. 235. §].
Jogeset 7/a megoldása. Vervettel Ferencet a szabálysértési hatóság határozatával
közúti közlekedés rendjének megzavarása és közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése szabálysértések elkövetése miatt 35 ezer forint pénzbírsággal sújtotta.

7.4. Engedély nélküli vezetés
Aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetőleg a közúti forgalomban olyan gépi meghajtású járművet vezet, amelynek vezetésére
hatósági engedéllyel nem rendelkezik, továbbá aki e járművek vezetését ilyen személynek
átengedi, szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya a közlekedés biztonsága, valamennyi közlekedési ág vonatkozásában. Ez a tárgyalt szabálysértés esetén úgy értelmezhető, hogy a biztonságos közlekedés egyik garanciája, hogy a különböző közlekedési eszközök vezetését csak megfelelő
képességekkel, ismeretekkel rendelkező személyek számára teszi lehetővé a jogalkotó.
Valamennyi közlekedési ágazat megfelelő fizikai, egészségügyi, pszichikai állapotot kíván
meg a járművek vezetőitől, egyben a közlekedés rendjének, szabályrendszerének készség
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szintű ismeretét követeli meg. Ehhez járul a járművek tényleges vezetési technikájának
elsajátítása és – közlekedési ágazatonként eltérő mértékben – a járművek műszaki jellemzőinek, működési mechanizmusának ismerete.
II. A szabálysértés lehetséges elkövetési magatartásaira nézve lásd a tankönyv 7.1. pontját.
Első esetben a szabálysértés megvalósulásának feltétele, hogy az elkövető egyáltalán ne
rendelkezzen a vezetésre jogosító hatósági engedéllyel. Ha rendelkezik, de nem tartja magánál vezetés közben, akkor – közúti közlekedés tekintetében – közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése szabálysértésért (vesd össze: 7.8. pont) való felelősség állapítható
meg. Ha a vezetőnek a vezetési jogosultsága eltiltás miatt szünetel, akkor járművezetés
az eltiltás hatálya alatt (Szabs. tv. 176. §) szabálysértés állapítható meg. Ha a járművezetést
olyan személynek engedik át, aki ittas, bódult állapotban van, illetve a vezetésre egyéb
okból alkalmatlan, akkor járművezetés tiltott átengedése bűncselekmény valósul meg (Btk.
238. §). Ittasság esetén a bűncselekmény megvalósulásának a további feltétele a Btk. 240. §-a
szerinti 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációs határértéknél magasabb koncentráció megléte, mivel ennek hiányában az ittas vezetés
[Szabs. tv. 217. § b) pont] szabálysértés (vesd össze: 7.1. pont) állapítható meg.
A vasúti jármű, légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúti
jármű fogalmának meghatározása tekintetében lásd a tankönyv 7.1. pontját. A Közl. Szabs.
KormR. a vezetés tekintetében két alkategóriát emel a fix bírságok körébe, magasabb bírságtételt határoz meg abban az esetben, ha az elkövető nem rendelkezik járművezetésre
jogosító okmánnyal, mint ha a járművezető nem rendelkezik a jármű vezetésére jogosító
kategóriájú engedéllyel. A szabálysértés akkor is megvalósul, ha a járművezető utánképzésen való részvételének hiánya miatt szünetelő vezetési jogosultság alatt vezet az elkövető.
Az utánképzési kötelezettséget a közúti közlekedésről szóló törvény írja elő a járművezetéstől eltiltott személyek számára.
III. A szabálysértés mind gondatlanságból, mind szándékosan elkövethető. A gondatlan
megvalósulás tipikus formája, amikor az elkövető nem tudja, hogy az adott jármű csak
hatósági engedéllyel vezethető, vagy átengedés esetén azt hiszi, hogy az a személy, akinek
a jármű vezetését átengedi, rendelkezik az előírt hatósági engedéllyel.

7.5. Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés
Aki érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, illetve olyan járművel vesz részt
a közúti forgalomban, amelynek a műszaki érvényességi ideje lejárt, szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya a közúti közlekedés biztonságának védelme. Az engedély nélküli vezetés szabálysértése a vezető személy megfelelő kvalifikáltságának hiányát rendeli
büntetni, a tárgyalt szabálysértés viszont a jármű jogi és műszaki megfelelőségének hiányát
szankcionálja. A kerettényállást kitöltő norma, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról,
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Közl. Okm. KormR.) számos olyan előírást tartalmaz,
amelyet a járműnek, a tulajdonosának vagy az üzembentartónak teljesítenie kell ahhoz,
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hogy a jármű a közúti forgalomban részt vehessen. Ezek egy része adminisztratív-jogi természetű, amelyek a járművekkel kapcsolatos jogügyletek biztonságát, a járműnyilvántartás
közhitelességét, a járművek és ezen keresztül tulajdonosaik, üzembentartóik azonosíthatóságát is szolgálja. Ezen szabályozási célok megvalósulása a közúti járművek igazgatásának átláthatóságát és sok esetben a bűnüldözés állami feladatait is elősegítik. A műszaki
érvényesség szintén a személy- és vagyonbiztonság érdekében kap kiemelt hangsúlyt,
a járművek üzembiztos működésének közvetlen összefüggése a közúti közlekedésben rejlő
veszélyekkel nyilvánvaló.
II. A szabálysértés a forgalomban való részvétellel követhető el, ami adott személy (vezet)
vagy jármű (halad) részvételét jelenti a közúti közlekedésben. A tényállásból következik,
hogy a hatósági engedély, jelzés valamely okból jogi szempontból vált érvénytelenné, tehát
eredetileg létezett. Ugyanez mondható el a műszaki érvényesség tekintetében is, hisz a „lejárt” szó ezt feltételezi.
II.1. A Közl. Okm. KormR. alapján a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban
tartási engedély, valamint a lassú járműre, annak pótkocsijára és a négykerekű segédmotoros
kerékpárra kiadott igazolólap olyan hatósági engedély, amely a jármű közúti forgalomban
való részvételének jogszerűségét igazolja. Ezen túlmenően hatósági engedély szükséges
a közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez, s a járművezető vonatkozásában a vezetői
engedély (jogosítvány) kiadásának feltételeit, fajtáit is részletesen szabályozza a Közl.
Okm. KormR. A jármű tulajdonjogát igazoló okirat a törzskönyv, azonban a jármű közúti
forgalomban való részvételének nem feltétele annak megléte vagy a vezetés során birtokban
tartása.
II.2. A hatósági jelzés (rendszámtábla) kiadásának eljárásrendjét, feltételeit szintén
a Közl. Okm. KormR. tartalmazza. A rendszámtábla olyan hatósági jelzés, amely a közúti
közlekedési nyilvántartó szerv tulajdonát képezi. A rendszámtábla gyártótól való megrendelése és a közlekedési igazgatási hatóságok azzal történő ellátása a nyilvántartó szerv,
igazgatási szolgáltatási díj ellenében az ügyfélnek kiadása a közlekedési igazgatási hatóság
(járási hivatal) feladatkörébe tartozik. A rendszámtábla állandó és ideiglenes lehet, a jogszabály pontosan meghatározza műszaki paramétereit, jellemzőit.
II.3. A jármű műszaki alkalmasságának érvényességi idejét a forgalmi engedély
„Műszaki érvényessége” rovatba bejegyzett időpont és a berögzített – egyedi sorszámmal
ellátott – jelzőcsík (címke) igazolja. A szabálysértés tényállásának utolsó fordulata
szintén a fix bírságok körébe van sorolva a Közl. Szabs. KormR. szerint. A bírságtételek
összege a műszaki érvényesség és a szabálysértés észlelése között eltelt időtartam szerint
súlyosodik (három és hat hónap közötti, hat hónap és egy év közötti és egy éven túli lejárat).
III. A szabálysértés gondatlanul és szándékosan is elkövethető, tipikus gondatlan elkövetés
a vezetői engedély vagy a jármű műszaki érvényesség lejártának „elfelejtése”.
Jogeset 7/b megoldása. A szabálysértési hatóság határozatával Vervettel Zsombort
érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés és közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt 40 ezer forint
pénzbírsággal sújtotta. Az elkövető postai szolgáltató útján 2015 során kérelmet
nyújtott be, amelyben előadta, hogy a tulajdonában lévő gépkocsit egy több mint
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5 éve kiszabott, parkolási díjjal kapcsolatos bírság miatt vonatta ki az okmányiroda.
A végrehajtásban követelt díjat már régen kiegyenlítették, de a végrehajtó elmulasztotta erről értesíteni az okmányirodát. A rendőri intézkedés napján a végrehajtó
a megkeresésre azonnal kiadta azt az iratot, amelyben a végrehajtó kérte az okmányirodától a gépjármű forgalomba való azonnali visszahelyezését.
A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter az elkövető által előadott körülmények, a becsatolt végrehajtói iratok és közlekedési igazgatási határozat adatai
alapján megállapította, hogy az érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel
való közlekedés tekintetében a járműnyilvántartásban az elkövető önhibáján kívül
álló körülmény miatt szerepelt a gépkocsi forgalomból való ideiglenes kivonása,
amelynek megszüntetésére az észlelést követően intézkedés történt. Ennek alapján
a pénzbírságot méltányossági jogkörében 10 ezer forintra mérsékelte, mivel az elkövető felelőssége a terhére rótt közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
szabálysértésben – amely szerint a vezetői engedélyének orvosi érvényességi ideje
lejárt – megállapítható volt.

7.6. Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése
Az a járművezető vagy állathajtó, aki járművével vagy állatával (állataival) a közlekedési
szabályok szerinti tilalom ellenére a vasúti átjáróba hajt, vagy azon áthajt, szabálysértést
követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya a vasúti és közúti közlekedés biztonsága. Figyelemmel arra,
hogy a közút és a vasút szintbeli kereszteződéseiben történő balesetek eredménye szinte
kivétel nélkül súlyos következményre vezet, az élet, testi épség és egészség is a védendő
jogtárgynak tekinthető.
II. A tényállást kitöltő norma a KRESZ vasúti átjáróra vonatkozó szabályrendszere [KRESZ
39. §], valamint az állatok hajtására vonatkozó speciális magatartási szabályok [KRESZ
62. § (3) bekezdés].
A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró
biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek. A vasúti átjárón csak folyamatosan – megállás
nélkül – legalább 5 km/h átlagsebességgel szabad áthaladni.
A vasúti átjáró előtt a vasúti átjáró kezdete, illetőleg a két vagy több vágányú vasúti
átjáró kezdete szerinti jelzésnél, vagy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt meg kell
állni, ha
a) bármely irányból vasúti jármű közeledik;
b) a teljes sorompó vagy a félsorompó sorompórúdja nem teljesen nyitott helyzetben
áll, vagy mozog;
c) a teljes sorompót kiegészítő fényjelző berendezés, illetőleg a fénysorompó vagy
félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó piros jelzést ad;
d) a teljes sorompót kiegészítő berendezés hangjelzést ad;
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e) fénysorompó vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést
nem ad;
f) vasúti jelzőőr „Megállj” jelzést ad;
g) a legalább 5 km/h átlagsebességgel meghatározott folyamatos áthaladásra nincs
lehetőség;
h) ott „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla van.
A b), c), e) és h) alpontokban foglaltak megszegése Közl. Bírság KormR2. alapján
közigazgatási bírság hatálya alá tartozik, ezért szabálysértési eljárás e tekintetben nem
folytatható.
Biztosítatlan vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha a vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból sem közeledik,
és legalább 5 km/h átlagsebességgel folyamatos áthaladásra lehetőség van.
Biztosított vasúti átjáróra járművel csak abban az esetben szabad ráhajtani, ha
a) a teljes sorompó mindkét sorompórúdja nyitott véghelyzetben áll, és esetleges fényjelző és/vagy hangjelző berendezése jelzést nem ad;
b) a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér fényjelzést ad;
c) a vasúti jelzőőr „Megállj” jelzést nem ad;
d) a legalább 5 km/h átlagsebességű folyamatos áthaladásra lehetőség van.
Ki kell emelni, hogy az a) és b) alpontokban foglaltak megszegése a Közl. Bírság
KormR2. alapján közigazgatási bírság hatálya alá tartozik, ezért szabálysértési eljárás
e szabályok megsértőivel szemben nem folytatható.
A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén járművel a vasúti átjáróra
a megállást követően abban az esetben szabad ráhajtani, ha
a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyéről a vasúti pálya mindkét
irányban kellő távolságra belátható, és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy
az átjáró felé vasúti jármű nem közeledik; vagy
b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzőőr irányítja és a jelzőőr „Megállj” jelzést nem ad,
feltéve – mindkét esetben – hogy a legalább 5 km/h átlagsebességgel folyamatos áthaladás
lehetséges.
Ha a vasúti átjáróban a jármű elakad, és vezetője azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolítani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy
a közeledő vasúti jármű vezetője vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetről a lehető
legrövidebb időn belül tudomást szerezzen.
A hajtott (vezetett) állattal kapcsolatosan a KRESZ további rendelkezése, hogy állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetőleg vezetni. Az úton állatot olyan személy
hajthat, illetőleg vezethet, aki képes irányítani, és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat
a személy- és a vagyonbiztonságot veszélyeztesse. Az állatok csoportos hajtásához annyi
hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez elegendő. Vasúti átjárón állatokat csak
kisebb – legfeljebb 10 állatból álló – csoportokban szabad áthajtani.
III. A szabálysértés gondatlanul és szándékosan is megvalósítható. Elkövetője a jármű vezetője, illetve az állathajtó lehet.
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7.7. Megkülönböztető jelzést adó készülékkel kapcsolatos szabálysértés
Aki a megkülönböztető fényjelzést vagy a hangjelzést adó készüléket
• gépjárműre jogosulatlanul felszerel (felhelyez);
• közterületen lévő gépjárműben engedély nélkül birtokol,
szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya a megkülönböztető készülékekre vonatkozó előírások érvényesülése. A megkülönböztető jelzés a sürgősségi, beavatkozó, mentő és vonuló járműveknek,
valamint kiemelt közjogi méltóságok és védett személyek járműveinek biztosítja a KRESZ
szerinti elsőbbségi jogot működtetés közben. Ilyen készülékkel felszerelt járművek közlekedésének elsőbbségét az általuk végzett állami feladatok kiemelt jellege indokolja.
II. A kerettényállást kitöltő jogszabály a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó
készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM
rendelet. A rendelet szerint a megkülönböztető jelzés a gépjárműre szerelt rögzített vagy
mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés
és a sziréna vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés.
A szabályozás meghatározott alanyi kör számára engedély nélkül teszi lehetővé a készülék felszerelését, más járművek esetében a rendőrség hatósági mérlegelése alapján
engedélyezhető a készülék. Az első csoportba tartoznak – többek között – az Országos
Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző
gépjárművei, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni
beavatkozásra rendszeresített (vonuló), továbbá a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak
szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített
gépjárművei, védett személyek szállítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti
tevékenység végzésére rendszeresített gépjárművei, a bányamentő szolgálatok gépjárművei.
A hatósági engedélyt kérelemre igényelhetik – többek között – a közművek által okozott súlyos
veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a Legfőbb Ügyészség az általuk üzemben tartott gépjárművekre.
A megkülönböztető jelzést adó készülék – néhány kivétellel – csak olyan gépjárműre
szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével – üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól
látható és olvasható módon megjelölik.
A szabálysértés elkövetési magatartása a jogosulatlan felszerelés, rögzítés és a közterületen lévő gépjárműben engedély nélküli birtoklás. Ez utóbbi az olyan mobil megkülönböztető jelzés esetében tipikus, amely gyorsan elhelyezhető a járművön. A felszerelés
tipikusan a rögzített üzemmódú készülékeknél (fényhíd) valósul meg.
A szabálysértés megvalósulásának nem feltétele a megkülönböztető jelzés működtetése.
A működtetés esetén – a körülmények függvényében – közbiztonsági tevékenység jogosulatlan
végzése szabálysértéssel (Szabs. tv. 171. §) vagy közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése (Szabs. tv. 224. §) szabálysértés valósulhat meg, vagy állhat a tárgyalt szabálysértéssel halmazatban, ha a működtetést jogosulatlanul felszerelt eszközzel végzik.
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7.8. Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
Aki a közúti közlekedés KRESZ-ben meghatározott szabályait megszegi, ha a Szabs. tv.
217–222. §-aszerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya a közúti közlekedés biztonsága és a közlekedés rendjének
védelme.
II. A szabálysértés tevőlegesen és mulasztással elkövethető, ha valaki a KRESZ bármelyik
magatartási szabályát megszegi.
III. Elkövető bárki lehet, akire nézve a KRESZ szabályoz, tehát gyalogos, kerékpáros vagy
állathajtó is. A szabálysértés szándékos és gondatlanságból való elkövetés esetén egyaránt
büntetendő.
IV. A Közl. Szabs. KormR. 6. számú melléklete számos KRESZ-szabály megsértését a fix
bírságok körébe vonja, az elkövetési magatartással megszegett jogszabályi rendelkezés
pontos megjelölésével.
Jogeset 7/c megoldása Az elkövetőt a szabálysértési hatóság határozatával közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetése miatt – figyelemmel Közl. Szabs. KormR. 6. mellékletének 22. pontjában írtakra – 50 ezer forint
pénzbírsággal sújtotta.

V. A tényállás megvalósulásának feltétele azonban, hogy a Szabs. tv. 217–222. §-aiban
foglalt kiemelt közlekedési szabálysértés (vesd össze: 7.1 – 7.6. pontok) ne valósuljon meg.
A szubszidiaritás elvét a tényállás maga rögzíti az említett szabálysértések vonatkozásában.
Itt is ki kell emelni, hogy ha a KRESZ-ben rögzített konkrét norma megszegését a Közl.
Bírság KormR1., illetve a Közl. Bírság KormR2. közigazgatási bírsággal fenyegeti, úgy
a szabálysértés nem valósulhat meg (vesd össze: 4.2.3. pont).
VI. A megállás és várakozás szabályainak, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is
szabhat ki helyszíni bírságot.

7.9. Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, szabálysértést követ el. A szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.
I. A szabálysértés általános jogi tárgya a közúti közlekedési igazgatási szabályok védelme,
amelyet a kerettényállást kitöltő törvényi és alacsonyabb szintű jogszabályokban meghatározott jogi kötelezettségek megtartásához fűzött társadalmi érdek indokol. A jelzett
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jogszabályokon keresztül a tényállás védett jogi tárgya tágan értelmezve a jogbiztonság,
a közúti járműveket érintő jogügyletek biztonságához fűződő közérdek, a közhiteles nyilvántartások naprakészségének, valamint a közlekedési igazgatás körében kiadott okiratok
közokirati minőségének biztosítása is. Rendszerszerűen szemlélve a közúti közlekedés hatósági ellenőrzései, a járművekkel kapcsolatos vagyoni jogok, illetve a járművek tulajdonjogának védelme szintén a közlekedési igazgatási szabályokon keresztül érvényesülnek.
II. A szabálysértést kitöltő normák a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény, valamint a Közl. Okm. KormR. A törvény meghatározza a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát, működési szabályait, a nyilvántartás alapján kiállított,
a közúti járművezetésre jogosító, a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti
forgalomban való részvételre jogosító okmányok adattartalmát, kiadásuk alapvető szabályait, az okmányellátás rendszerét, valamint a járműtulajdonosok adminisztratív-jogi
kötelezettségeit.
A Közl. Okm. KormR. – többek között – a törvényi rendelkezések végrehajtását
szolgáló hatósági eljárásokat, az okmányfajtákra, a járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére, pótlására, a vezetésre jogosító okmányok és a rendszámtábla helyszíni
elvételére, vezetési jogosultság szünetelésére, a járművek forgalomba helyezésére és ideiglenes forgalomban tartására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Közl. Okm. KormR.
rendelkezik továbbá az előzetes eredetiségvizsgálatról, a rendszámtábla kiadására, használatára vonatkozó szabályokról, a jármű műszaki alkalmasságának igazolásáról, a forgalmi
engedély helyszíni elvételéről, jármű forgalomból való kivonásáról, valamint a járművezető,
a járműtulajdonos (üzembentartó) kötelezettségeiről is.
A Közl. Szabs. KormR. 7. melléklete a legtipikusabb szabályszegéseket fix bírsággal
rendeli büntetni.
III. A szabálysértés elkövetője a hivatkozott jogszabályokban nevesített személyek, a járműtulajdonos, a járművezető, az üzembentartó vagy egyéb kötelezett lehet.
A szabálysértés gondatlanságból és szándékosan is elkövethető, de tipikusnak mondható a gondatlan elkövetés (például adatváltozási kötelezettség bejelentésének elmulasztása).
A közlekedési igazgatási szabályok szándékos megszegése, amennyiben további célzattal
párosul, bizonyos bűncselekmények (közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása,
csalás, tartozás fedezetének elvonása) eszközcselekményeként is megjelenhet.
IV. Bizonyos közlekedési igazgatási szabályok megszegése, valamint a közigazgatási bírság
meg nem fizetése a jármű forgalomból való kivonását eredményezi, amely a forgalmi engedély és a rendszámtábla leadási kötelezettségét is maga után vonja.
Jogeset 7/d megoldása. Az elkövetőt a szabálysértési hatóság a lefolytatott bizonyítási eljárást követően a határozatával közúti közlekedési igazgatási szabályok
megsértése szabálysértés elkövetése miatt – a Közl. Szabs. KormR. 7. melléklet
1. pontjában írtakra, valamint az ismételt elkövetésre vonatkozó szabályokra figyelemmel – 60 ezer forint pénzbírsággal sújtotta.
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7.10. Vasúti szabálysértés
Aki

• vasútállomásnak, illetve megállóhelynek az utasok használatára meg nem nyitott
részébe engedély nélkül belép, vasúti pályaudvaron a vágányokon átjár, az utasforgalom számára meg nem nyitott vasúti pályahálózaton, vasúti pályán, vasúti pálya
tartozékán, kiszolgáló létesítményen gyalog közlekedik vagy tartózkodik, kivéve,
ha ezt a vonat megközelítése vagy elhagyása teszi szükségessé;
• a vasút területének közúti járműforgalomra meg nem nyitott részén kerékpárral
vagy egyéb járművel közlekedik;
• a vasúti kocsiba nem a felszállásra szolgáló helyen száll be vagy onnan nem a leszállásra szolgáló helyen távozik;
• mozgó vasúti járműre fel-, illetve mozgó vasúti járműről leugrik;
• vasúti járművön nem az utazásra kijelölt helyen tartózkodik;
• a vasúti területen állatot jogosulatlanul, őrizetlenül vagy szabadon hagy;
• a veszélyes áruk kézi- vagy úti poggyászként való szállítására vonatkozó előírásokat
nem tartja be,
szabálysértést követ el.

I. A szabálysértés jogi tárgya a vasúti közlekedés rendjének védelme, egyben a kötöttpályás
közlekedésben rejlő fokozott veszélyekre figyelemmel az élet, testi épség, egészség megóvása és a vagyonbiztonság.
II. A szabálysértés nem tekinthető kerettényállásnak, bár a vasúti létesítmények, eszközök
a Vtv.-benés a felhatalmazása alapján kiadott végrehajtási rendeletekben (Országos vasúti
szabályzat) pontosan meghatározott fogalmakat jelölnek. A elkövetési magatartások leírása
minden további jogszabály ismerete nélkül, a szavak általánosan elfogadott értelmének
felhasználásával is eleget tesznek az alkotmányos büntetőjoggal szemben támasztott normavilágosság követelményének, amelyet a szabálysértési tényállások esetén is biztosítania
kell a jogalkotónak. A tényállásban megjelenő elkövetési magatartások azokat a magatartásokat tilalmazzák, amelyekből tipikusan létrejöhetnek a veszélyhelyzetek vagy balesetek,
káresemények a vasúti közlekedés körében. Az elkövetés helye a vasútállomás vagy maga
a vonat, illetve ezek közvetlen környezete lehet.
III. A szabálysértés gondatlanságból és szándékosan egyaránt elkövethető.
IV. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény (Btk. 232. §) megvalósulásának feltétele
az eredmény, hogy a magatartás más vagy mások életét vagy testi épségét veszélyeztesse.
Ez kizárólag a bűncselekményi tényállás „más hasonló módon” fordulata esetében eshet
egybe a szabálysértés egyes elkövetési magatartásaival.
A vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűncselekménytől (Btk. 233. §)
való elhatárolás alapja szintén a veszélyeztető eredmény a bűncselekmény esetén.
Figyelembe kell továbbá venni, hogy a bűncselekmény elkövetője tettesként csak olyan személy lehet, aki a vasúti közlekedési szabályok hatálya alatt áll (intráneus), a szabálysértés
elkövetője pedig tipikusan kívülálló személy (extráneus).
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V. A veszélyes áruk kézi- vagy úti poggyászként való szállítására vonatkozó előírások
megszegése miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is
szabhat ki helyszíni bírságot.

7.11. Vízi közlekedési szabályok megsértése
Aki

• a vízi közlekedés rendjére;
• a hajózási tevékenység végzésére – ide nem értve a jogszabály által engedélykötelesnek minősített hajózási tevékenység szabályait –;
• a vízi rendezvényekre
vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el.
A szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.
I. A szabálysértés jogi tárgya a vízi közlekedés rendjének védelme, a vízi közlekedés biztonsága.
II. A kerettényállást a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és a Hajózási
szabályzat [a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet] alkotja,
a Hajózási szabályzat mindazon szabályokat tartalmazza a vízi közlekedés tekintetében,
mint a közúti közlekedés tekintetében a KRESZ. A szabályzat a hajó vezetőjére, a személyzet és a hajón tartózkodó más személyek kötelezettségeire, a vízi út használatára, a hajó
műszaki tulajdonságaira, a hajó vezetésére, a hajók azonosító jeleire, a merülési jelekre
és mércékre, jelzőfényekre, vészjelzésekre stb. vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
A törvény hatálya a Magyarország területén folytatott hajózási tevékenységre, az azt
szolgáló vagy annak folytatását befolyásoló, a mederben és a parton lévő létesítményekre,
az úszólétesítményekre, a vízi utakra és kikötőkre, a hajózási tevékenység folytatásában
részt vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezetekre, valamint a kedvtelési célú hajózásra, a kedvtelési célú hajózásban részt vevő
személyekre is kiterjed, ezért a szabálysértés a) pontja szerinti fordulat elkövetője bárki
lehet, a b) és c) pontok jellemzően a rendezvény szervezője és a hajózási tevékenységet
végző személy által követhetők el. Az a) pontban meghatározott kerettényállás elkövetési
magatartása bármely rögzített szabály megsértésével – akár mulasztással, akár tevőlegesen – elkövethető.
A tényállás megvalósulásakor vizsgálni kell, hogy a törvény az adott szabály megszegését nem fenyegeti-e közigazgatási bírsággal (hajózási bírság), mivel ebben az esetben
a szabálysértés nem valósulhat meg.
A Közl. Szabs. KormR. a csónak és kishajó biztonsági követelményeire vonatkozó
szabályok megsértését, a csónak és vízi sporteszköz használatára vonatkozó szabályok
megszegését, őr- és ügyeleti szolgálatra vonatkozó szabályok megszegését, a hullámkeltés
tilalmának megszegését, valamint a másodfokú viharjelzés megsértését a fix bírsággal sújtandó szabálysértések közé emeli.
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III. A szabálysértés gondatlanul és szándékosan is elkövethető.
Jogeset 7/e megoldása. Vervettel Ottokárt a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság
határozatával vízi közlekedési szabályok megsértése szabálysértés elkövetése miatt
15 ezer forint pénzbírsággal sújtotta.

A bűncselekményektől való elhatárolódás tekintetében megfelelően irányadók a vasúti
szabálysértés tekintetében elmondottak (vesd össze: 7.10. pont).

7.12. Légi jármű fedélzetén elkövetett szabálysértés
Aki

• a légi jármű parancsnokának a repülés biztonságát érintő intézkedését nem teljesíti;
• a légi járművön repülés közben nem a kijelölt helyen tartózkodik;
• a légi jármű fedélzetére olyan anyagot vagy tárgyat visz fel, amelynek felvitelét
megtiltották;
• a légi jármű fedélzetén engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő
módon mérőkamerával fényképez, filmez;
• a légi jármű parancsnokának engedélye nélkül rádióadót, rádióvevőt vagy más, a fedélzeti rendszerekben zavart okozó rádiófrekvenciás jelet kibocsátó eszközt üzemeltet, vagy bekapcsolt (üzemkész) állapotban tart;
• a légi jármű fedélzetéről repülés közben engedély nélkül tárgyat ledob,
ha ezzel a légi közlekedés biztonságát nem veszélyezteti, szabálysértést követ el.

I. A szabálysértés jogi tárgya a légi közlekedés biztonsága.
II. A kerettényállást kitöltő jogszabály az Ltv. és végrehajtási rendeletei, például a repülési
szabályok, a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának
szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet. Az utasok vonatkozásában az Ltv.,
illetve a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet.
A légi jármű parancsnoka felel a repülési feladat biztonságos végrehajtásáért és a repülési szabályok megtartásáért. Joga és kötelessége a repülés tartama alatt az ezzel kapcsolatban
felmerült minden kérdés eldöntése. E körben tehát a rendelkezésének meg nem tartása – akár
mulasztással, akár tevéssel – a szabálysértést megvalósítja [a) pont]. A b)–f) pontokban foglalt elkövetési magatartások lényegében a fedélzeti rend megszegését jelentik. A légitársaság
az üzletszabályzatban határozza meg a légi személyszállítás során az utasra kötelező, valamint az utas által a légi jármű fedélzetén követendő magatartási szabályokat. Az elkövetés
helye speciális, a légi járművön – de nem feltétlenül a repülés során – követhető el.
III. Az elkövetés tipikusan szándékos, de a gondatlan elkövetés sem zárható ki.
IV. Ha a jogsértő cselekmény veszélyeztető eredményre vezet, úgy a vasúti, légi vagy vízi
közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény (Btk. 233. §) megállapításának lehet helye.
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7.13. A légi közlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok
megszegése
A szabálysértést az követi el,
• aki a légi közlekedés biztonságát vagy védelmét szolgáló szabályokat megszegi,
vagy a repülés biztonságát szolgáló létesítmények, illetőleg berendezések működését zavarja;
• a repülőtér rendeltetésszerű használatával és üzemben tartásával kapcsolatos szabályokat megszegi;
• a repülőtér szigorított védelmi területén a légi közlekedés védelme szempontjából
tiltott eszközök birtoklására vagy használatára vonatkozó szabályokat megsérti.
I. A szabálysértés jogi tárgya kettős: a légi közlekedés biztonságának, valamint a légi közlekedésnek – rendészeti értelemben vett – védelme. Első esetben a légi járművek műszakitechnikai megfelelőségére, a légi közlekedést kiszolgáló létesítmények biztonságos üzemeltetésére (légi forgalmi szolgálatok), a légi közlekedésben vagy annak üzemeltetésében részt
vevő személyek szakmai alkalmasságára vonatkozó szabályozás megteremtésével jelenik meg
az állam intézményvédelmi feladata. A légi közlekedés védelme alatt a polgári légi közlekedés
elleni jogellenes cselekmények megelőzését, a jogellenes cselekményekkel szembeni védelmi
intézkedéseket és a jogellenes cselekmények felszámolását értjük.
II. A kerettényállásokat kitöltő jogszabályok itt is az Ltv. (ötödik része) és a végrehajtási
rendeletei. Ezen normák megszegése – akár mulasztással, akár tevőlegesen – megvalósítják
a szabálysértést. Az elkövetés helye tipikusan a repülőtér, de a szabálysértés megvalósulhat
bármilyen olyan létesítmény területén, amely a repülés biztonságát szolgálja.
A szigorított védelmi terület meghatározását az Európai Parlament és a Tanács 2008.
március 11-ei, a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 300/2008/EK rendelete tartalmazza. E szerint
a szigorított védelmi terület a légi oldalon lévő olyan terület, ahová a belépés korlátozva van,
és ahol légiközlekedés-védelmi követelmények vannak érvényben. Az EU-rendelet meghatározza az alapvető védelmi-biztonsági szabályokat, amelyeket a tagállamok végrehajtási
jellegű tagállami szabályozókkal egészíthetnek ki. A rendelet szerint a szigorított védelmi
területre csak azon személyek és járművek léphetnek be, akik vagy amelyek megfelelnek
a védelmi feltételeknek. Minden személynek – beleértve az úgynevezett hajózó személyzet
tagjait – védelmi háttérellenőrzésen kell átesnie, mielőtt részére a szigorított védelmi területre való, kíséret nélküli belépésre jogosító repülőtéri azonosító kártyát állítanának ki.
Ezt az ellenőrzést Magyarországon a rendőrség és az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi.
Annak érdekében, hogy tiltott tárgyakat ne lehessen bevinni, a nem utazó személyeket
és személyes tárgyaikat folyamatos és véletlenszerű módon át kell vizsgálni a szigorított
védelmi területre való belépésük előtt. A szigorított védelmi területre lépő járműveket
előzetesen át kell vizsgálni. Tiltott tárgynak minősülnek a légi közlekedés védelmét veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésére alkalmas fegyverek, robbanószerkezetek vagy
egyéb veszélyes készülékek, tárgyak vagy anyagok.
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III. A szabálysértés mindhárom alakzata gondatlanul és szándékosan egyaránt elkövethető.
Ha a légi közlekedés biztonságát vagy védelmét szolgáló szabályok megszegése vagy a repülés biztonságát szolgáló létesítmények, illetőleg berendezések működésének zavarása
következtében a veszélyeztető eredmény is létrejön, úgy közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény (Btk. 232. §) vagy a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése bűncselekmény (Btk. 233. §) valósulhat meg.
E tényállás megvalósulásakor is vizsgálandó, hogy az adott magatartásra nézve az Ltv.
Légi közlekedési – közigazgatási – bírság kiszabását rendeli-e alkalmazni [Ltv. 66/A. §].
IV. A szabálysértés miatt a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.

7.14. Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való
megsértése
Aki szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében bevezetett, a mozgó
légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat vagy intézkedéseket
megsérti, szabálysértést követ el.
I. A szabálysértés jogi tárgya az emberi egészség védelme, amely a környezeti ártalmak
(légszennyezés) csökkentésével érhető el.
II. A kerettényállást kitöltő jogi normarendszer a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet. A rendelet rögzíti (19–20. §), hogy rendkívüli levegővédelmi intézkedéseket kell tenni, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között több forrásból származó
szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen
meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét
(szmoghelyzet). A szmoghelyzet kialakulása esetén a füstködriadótervben foglaltak szerint
kell a lakosságot tájékoztatni, és a szmoghelyzet megszüntetéséhez vagy hatásainak enyhítéséhez szükséges mértékben, arra alkalmas módon, a füstködriadóterv alapján a helyhez
kötött és a mozgó légszennyező források működése korlátozható vagy megtiltható.
Közlekedést érintő intézkedés lehet a kormányrendelet szerint:
• átmenő forgalom korlátozása, illetve kitiltása, az elkerülő útvonal(ak) kijelölése;
• általános (környezetvédelmi) sebességkorlátozás ideiglenes bevezetése;
• a gépjárműforgalom korlátozása a megkülönböztető jelzést használó egészségügyi
és rendvédelmi szervek gépjárművei, továbbá az ügyeletet ellátó orvosok, házi
orvosok, házi gyermekorvosok, sürgősségi vérkészítmény-szállítók, sürgősségi
gyógyszerszállítók, a betegszállítók és a bentlakásos szociális intézmények működésének érdekében sürgős szállítási feladatokat ellátók gépjárművei és a közúti
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti környezetkímélő gépkocsik kivételével;
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• a tömegközlekedés és a nem motorizált közlekedés használatának előnyben részesítésére történő felszólítás;
• a gépjárművek indokolatlan (álló helyzetben történő) alapjárati üzemeltetésének
lehetőség szerinti mérséklésére történő felszólítás.
Ennek megfelelően a tényleges magatartási szabályt önkormányzati rendelet írja elő
a felhatalmazás alapján, amely a (jellemzően polgármesteri hatáskörben való) bevezetésével
válik hatályossá.
III. Elkövető az lehet, aki a bevezetett intézkedés hatálya alá tartozik (járművezető).
A szabálysértés gondatlanul és szándékosan, mulasztással vagy tevőlegesen egyaránt
elkövethető.

HARMADIK RÉSZ:
ELJÁRÁSI JOG

Vákát oldal

8. A szabálysértési eljárás alanyai
Jogeset 8/a. Az elkövetőt szabálysértés elkövetése miatt a helyszíni bírság kiszabására jogosult helyszíni bírsággal sújtotta. Az elkövető azt nem fizette meg, s a járási
bíróság a meg nem fizetett helyszíni bírságot szabálysértési elzárásra változtatta át.
A városi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztálya az elkövető elővezetését
rendelte el, mivel a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben a megjelölt határnapon
nem jelent meg. A rendőrkapitányság közrendvédelmi és határrendészeti osztályának
járőrei az elkövetőt kétszer is megkísérelték lakhelyéről elővezetni, az intézkedés
azonban nem vezetett eredményre, mert az elővezetni kívánt személy nem tartózkodott a megadott lakcímen. Erre tekintettel a szabálysértési hatóság határozattal
kötelezte az elkövetőt az elővezetési költség megfizetésére, amely jogerőssé vált.
A kötelezett kérelmet nyújtott be a szabálysértési hatósághoz, amelyben jelezte, hogy
14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül neveli, s megállapították, hogy ez a körülmény már a helyszíni bírság elzárásra való átváltoztatásáról rendelkező bírósági
végzések meghozatalakor is fennállt.
Jogeset 8/b. A városi rendőrkapitányság határozatával az eljárás alá vont személyt
pénzbírsággal sújtotta érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértésének elkövetése miatt. A hatóság érdemi határozatát meghallgatás
nélküli eljárásban hozta meg, amelyet az eljárás alá vont személy a tértivevény tanúsága szerint 2016. április 29-én át is vett. Az eljárás alá vont személy nem kérte
meghallgatását, így a hatóság megállapította, hogy a határozat 2016. május 9-én
jogerőre emelkedett.

A szabálysértési eljárás alanyai a szabálysértés miatt eljáró szervek és az eljárásban részt
vevő más személyek.

8.1. A szabálysértés miatt eljáró szervek (hatásköre, illetékessége)
8.1.1. A szabálysértés miatt eljáró szervek és azok hatásköre
I. Az 1999. évi szabályozás alapján példátlanul magas volt a szabálysértési hatóságként eljáró szervek száma, ugyanis az általános hatáskörű jegyzőn kívül 11 közigazgatási szerv,
valamint a helyi bíróság rendelkezett hatáskörrel szabálysértési eljárás lefolytatására a korábbi szabályozás alapján. Ehhez járult még a helyszíni bírság kiszabására feljogosított
szervek köre, valamint még az is, hogy ugyanazon szabálysértés miatt akár több hatóság
is eljárhatott, illetve jogosult volt helyszíni bírság kiszabására. A Szabs. tv. egyik fő célja
a szabálysértési eljárások gyorsabb és eredményesebb lefolytatása, ezért jelentős változást,
szignifikáns redukciót hozott az új szabályozás az eljáró hatóságok körét illetően.
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A Szabs. tv. alapján
• az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal);
• a Szabs. tv. által a hatáskörébe utalt szabálysértések miatt szabálysértési hatóság
jogkörében a rendőrség;
• a Szabs. tv. által a hatáskörébe utalt szabálysértések miatt szabálysértési hatóság
jogkörében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszerve;
• a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések miatt a járásbíróság
jár el.

A törvény következetesen külön említi a szabálysértési hatóság és bíróság fogalmát, utalva
arra, hogy a szabálysértési hatóságok a kormányhivatalok járási hivatalai, a rendőrkapitányságok és a NAV vámszervei, a bíróságok pedig szabálysértési hatáskörrel is rendelkező
igazságszolgáltató szervek.
II. A hatáskör azt a feladatkört jelöli, amelyet az adott szervezet ellátni jogosult, illetve köteles. A Szabs. tv. a szabálysértési ügyeket tárgyuk alapján osztja szét a különböző szervek
között (így a szabálysértések elbírálása megoszlik a rendőrség, a bíróság, a vámhatóság
általános hatáskörrel rendelkező hatóságai között).
A Szabs. tv. a fenti különböző típusú szervezetek között funkcionálisan osztja fel
a hatásköröket, és nem egy hierarchikus szervezet egyes szintjei között osztja szét azokat.
Az egyes különös részi tényállásoknál külön-külön van nevesítve, hogy adott esetben mely
szerv rendelkezik hatáskörrel az eljárás lefolytatására. Azokban az esetben, ha nem található az egyes tényállásoknál vagy a fejezet végén hatásköri rendelkezés, úgy az az általános
szabálysértési hatóság, azaz a járási hivatal hatáskörébe tartozik.
8.1.1.1. Járási hivatal
Az általános szabálysértési hatósági jogkört 2013. január 1. napjától a megyei (fővárosi)
kormányhivatalok kirendeltségeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok vették át.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.
(I. 18.) KIM utasítás 37. §-aalapján a járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja
azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatait, amelyekben jogszabály első fokon eljáró
hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatal vezetőjét jelöli ki, így különösen – egyebek
között – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben
meghatározott feladatokat. Főbb feladatai: a hatáskörébe tartozó szabálysértések (ez közel
40 tényállást jelent), így például a becsületsértés (Szabs. tv. 180. §), a csendháborítás (Szabs.
tv. 195. §), az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és tankötelezettség megszegése
(Szabs. tv. 247. §) ügyében az eljárás lefolytatása, szankciók végrehajtásáról és egyes, a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, a bíróság által kiszabott pénzbírság,
valamint az egyéb helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek (például természetvédelmi
őr, mezőőr) által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról való gondoskodás [Szabs. tv.
141. § (5) bek.] (vesd össze: 17.5. pont).

A szabálysértési eljárás alanyai

155

8.1.1.2. A rendőrség
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. §-aalapján a rendőrség az Alaptörvényben,
a rendőrségi törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében – egyebek
mellett – szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében. A rendőrségre ruházott speciális szabálysértési hatósági hatáskör
a Szabs. tv. különös részében több mint 20 tényállás, illetve tényálláscsoport esetében jelenik
meg, így különösen közlekedési szabálysértések (vesd össze: 5.4. pont), lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 183. §), kábítószer-rendészeti szabálysértés (Szabs. tv. 199. §).
Főbb feladatai: szabálysértések felderítése, általános helyszíni bírságolási jogkörrel
rendelkezve helyszíni bírság kiszabása, az elzárással is büntethető szabálysértések esetében
a bírósági eljárást előkészítő eljárás lefolytatása (vesd össze: 15.2.3. pont), az elzárással is
büntethető szabálysértés elkövetésén tetten ért személy őrizetbe vétele és bíróság elé állítása
(gyorsított eljárás lefolytatása végett, vesd össze: 15.9. pont), a rendőrségi törvény és a Szabs.
tv. által szabályozott, a szabálysértés felderítését, illetve magának a szabálysértési eljárásnak
a lefolytatását biztosító kényszerintézkedések foganatosítása (például igazoltatás, előállítás,
elővezetés, szabálysértési őrizet, személykörözés elrendelése).
8.1.1.3. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal,
amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 13. §-ának(8) bekezdése alapján a rendészeti és igazgatási jogkörében elvégzi a külön jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és elbírálását. A rendőrséghez hasonlóan speciális
szabálysértési hatósági jogkörrel rendelkezik több tényállás esetén (például gyógyszerrendészeti szabálysértés, 199/A. §, a Szabs. tv. XXV. fejezetének pénzügyi és kereskedelmi
szabálysértései).
A NAV szervezetrendszerére vonatkozó szabályokat a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet foglalja össze, így azt is, hogy a NAV mely szervei (vámszerv) járhatnak el szabálysértési hatóságként (például repülőtéri igazgatóságok, a fővárosi és megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságok stb.). A vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése
és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet
foglalja össze a NAV vámszervei által a szabálysértési eljárások lefolytatása során alkalmazandó speciális eljárási szabályrendszert.
Főbb feladatai: a hatáskörébe utalt szabálysértések felderítése, helyszíni bírság kiszabása, a bevetési főigazgatóság helyszíni ellenőrzései pénzügyi jogszabálysértések
megelőzése és felderítése érdekében, illetve a szabálysértési eljárásban elrendelt elővezetés
végrehajtása (vesd össze: 11.1.5. pont).
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8.1.1.4. Bíróság
Amennyiben elzárással (is) fenyegetett szabálysértési tényállásról van szó – vagyis személyi
szabadságot korlátozó büntetés van kilátásban –, akkor kizárólag a járásbíróság folytathatja
le az elsőfokú szabálysértési eljárást.
2014-benmegjelent a bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó, de elzárással nem büntethető szabálysértés kategóriája. Ebbe egyetlen tényállás tartozik: az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága ténymegállapító vizsgálati tevékenységének
akadályozása (Szabs. tv. 216/A. §) (vesd össze: 15.10. pont).
2014. január 7. napjától a jogalkotó abban a vonatkozásban is kiterjesztette a bíróságok
hatáskörét, hogy a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértéseken kívül, egyesítés alapján a Szabs. tv.-benmeghatározott más szabálysértések miatt is eljárhat első fokon
a járásbíróság [Szabs. tv. 44. § (3) bek. c) pont].
8.1.1.5. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak
A szabálysértési ügyben helyszíni bírság kiszabására jogosultakról lásd a tankönyv 14.1. pontját.
8.1.2. Az áttétel és a hatásköri összeütközés
Ha a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre, az ügyet
– a szabálysértési hatóság határozattal, a bíróság végzéssel – haladéktalanul átteszi a hatáskörrel rendelkező hatósághoz vagy bírósághoz (Szabs. tv. 45. §).
Pozitív hatásköri összeütközésről akkor beszélünk, ha több, különböző jellegű szabálysértési hatóság (például bíróság és rendőrség) állapítja meg hatáskörét ugyanazon szabálysértési ügyben. Előfordulhat azonban az is, hogy több, különböző jellegű szabálysértési
hatóság (például bíróság és rendőrség) állapítja meg hatáskörének hiányát ugyanazon
szabálysértési ügyben, ekkor beszélünk negatív hatásköri összeütközésről.
Hatásköri összeütközés esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságot a szabálysértési
szabályozásért felelős miniszter jelöli ki [Szabs. tv. 40. § (5) bek. c) pont]. Amennyiben viszont a hatásköri vita a szabálysértési hatóság és a bíróság között támadna, akkor a hatáskör
kérdésében a bíróság határozata a döntő [Szabs. tv. 40. § (6) bek.].
8.1.3. A szabálysértés miatt eljáró szervek illetékessége
Az illetékesség azt a földrajzilag körülhatárolható területet jelöli, ahol az adott szervezet jogszerűen kifejtheti tevékenységét. Arra ad választ, hogy több azonos hatáskörű szerv közül
területi (földrajzi) alapon melyik az az egyetlen, amelyik ténylegesen eljárhat. Horizontális,
területi alapú munkamegosztást jelent azonos hatáskörű szervek között. Szabálysértési eljárás esetén az illetékesség meghatározásának legfőbb célja, hogy minden ügynek legyen
„gazdája”, és minél gyorsabban lefolytatható legyen. A Szabs. tv. megkülönböztet általános
és kivételes illetékességet.
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8.1.3.1. A szabálysértési hatóság illetékessége
A szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes (ez jár észszerűen a legkisebb költséggel és időveszteséggel) [Szabs.
tv. 40. § (1) bek.] (általános illetékesség).
Ha a szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, akkor
a kivételes illetékességet megalapozhatja
• az eljárás alá vont személy tartózkodási helye (akkor van jelentősége, ha az eljárás
alá vont személy huzamos időn keresztül máshol tartózkodik, mint a bejelentett
lakcíme);
• az eljárás alá vont személy munkahelye (lakóhelyétől huzamosan távol dolgozó
személy esetében előnyös);
• az elkövetés helye (olyan esetekben előnyös, ha a tanúk, sértettek az elkövetés helyén
laknak, a sikeres bizonyítási eljárás lefolytatásához helyismeretre vagy helyszíni
szemle lebonyolítására van szükség); továbbá
• a szabálysértés felderítésének helye (ez akkor lehet releváns, ha a szabálysértés
észlelésének helye eltér az elkövetés helyétől).
Előfordulhat olyan eset, amikor a szabálysértési eljárás több, különböző helyen lakó (tartózkodó) eljárás alá vont személy ellen folyik. Ilyen esetekben a megelőzés elve alapján a korábban intézkedő (érdemi eljárási cselekményt foganatosító) hatóságot kötelezik az eljárásra,
és ekkor annak illetékessége kiterjed valamennyi eljárás alá vont személyre. A megelőzés
irányadó akkor is, ha az eljárás alá vont személy, illetve az eljárás alá vont személyek több
cselekményét egy szabálysértési eljárásban bírálják el, és a (2) bekezdés alapján a cselekmények elkövetésének vagy felderítésének a helye szerint több szabálysértési hatóság is
illetékes lenne. Az a szerv viszont, amely ennek alapján illetékesség hiányában hozta meg
döntését, köteles azt visszavonni.
A közigazgatás-szervezésért felelős miniszter a szabálysértési szabályozásért felelős
miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében a kormányhivatal illetékességi területén
a járási hivatal hatáskörébe tartozó valamennyi vagy egyes szabálysértési ügyekben való
eljárásra, valamint a járási hivatal rendes munkaidején túli eljárásra az általános illetékességű járási hivataltól eltérő más járási hivatal illetékességét is megállapíthatja. Ezen 2013.
december 3. napjától hatályos rendelkezést azért iktatták be, mert a járási hivatalokra háruló
ügyteher alakulása alapján nyilvánvalóvá vált, hogy annak érdekében, hogy gazdaságosan
és gördülékenyen láthassák el tevékenységeiket, az illetékességi szabályok módosítása indokolt. Ennek alapján az egyes járási hivatalok tehermentesítése vagy a koncentrált ügyintézés
előnyeinek kihasználása érdekében lehetővé válik eljárási központok kialakítása is. Ez a szabály a járásbíróságok kijelölésen alapuló, a Szabs. tv.-benmár korábban szereplő illetékességi szabálynak (vesd össze: 8.1.3.2. pont) megfelelően ad lehetőséget az eltérő illetékességi
szabályok megteremtésére az általános hatáskörű szabálysértési hatóságok tekintetében.
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8.1.3.2. A bíróság illetékessége
A szabálysértési hatóság illetékességi szabályaihoz hasonlóan a bíróságok esetében is többféle illetékességgel találkozunk.
Szabálysértési elzárással is büntethető, valamint az Sztv.-ben meghatározott szabálysértés miatt első fokon az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróság jár el (általános illetékesség). Ilyenkor tehát a szabálysértési hatóság eljárásával szemben (vesd
össze: 8.1.3.1. pont) mindig az eljárás alá vont személy lakhelye szerinti illetékességről van
szó (a büntetőeljárások mintájára). Ez a szabály ezen ügycsoportok bonyolultsága (felderítés
és bizonyítás komplexitása) miatt indokoltnak tekinthető. Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése esetén az előkészítő eljárás lefolytatására is az elkövetés helye szerinti
rendőrkapitányság rendelkezik illetékességgel (vesd össze: 15.2.3. pont).
Ha szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb (kevésbé időigényes, költségkímélőbb) lefolytatása indokolja, az eljárás alá vont személy lakóhelye, tartózkodási helye,
munkahelye, továbbá a szabálysértés felderítésének helye szerint illetékes bíróság is eljárhat
(kivételes illetékesség) [Szabs. tv. 41. § (2) bek.].
A megelőzés elve a bíróságok esetében is irányadó. Ha tehát a szabálysértési eljárásban
több eljárás alá vont személy van, vagy ha az eljárás alá vont személy, illetve az eljárás alá
vont személyek több cselekményét egy szabálysértési eljárásban bírálják el, és különböző bíróságok illetékessége állapítható meg egy időben, az a bíróság jár el, amelyik az ügyben korábban intézkedett [Szabs. tv. 41. § (3) bek.]. Ebben az esetben az adott bíróság illetékessége
kiterjed valamennyi eljárás alá vont személyre és valamennyi szabálysértés elbírálására.
A szabálysértési ügyek gyorsabb, gördülékenyebb intézésének elősegítése, valamint
az egyenletesebb ügyeloszlás, munkateher elősegítése érdekében törvényi lehetőség van
arra, hogy a törvényszék elnöke a szabálysértési ügyekben való eljárásra az általános szabályoktól eltérően más járásbíróság illetékességét állapíthassa meg (ez az úgynevezett kijelöléses illetékesség) (Szabs. tv. 42/A. §).
8.1.4. Az áttétel és az illetékességi összeütközés
Ha a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak az ügyben nincs illetékessége, az ügyet
– a szabálysértési hatóság határozattal, a bíróság végzéssel – haladéktalanul átteszi az illetékességgel rendelkező hatósághoz vagy bírósághoz (Szabs. tv. 45. §). Amennyiben valamely ügyet
az előbbiekben felsorolt hatóságok valamelyikéhez tesznek át, akkor értesítési kötelezettség áll
fenn mindazok irányában, akik már az áttételt megelőzően valamely eljárási cselekményről értesítve voltak, valamint az áttétel megalapozottságát indokolni kell (Szabs. Vhr. 2. §).
A szabálysértési feljelentés beérkezésével rögzül a bíróság illetékessége, az elkövetés
helye szerinti bíróság ezt követően már nem teheti át az iratokat célszerűségi okból más
bírósághoz (BH 2013. 335.), valamint amennyiben a szabálysértési eljárásban a bíróság
az eljárás alá vonttal szemben meghallgatás nélkül hozott végzésben figyelmeztetést alkalmazott, az illetékesség rögzült, ezt követően tehát nincs helye az iratoknak illetékességi
okból más bíróság részére való megküldésének (BH 2013. 211.)
Amennyiben vitás, hogy több szabálysértési hatóság közül melyik jogosult és köteles
eljárni, akkor az illetékességgel rendelkező
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• szabálysértési hatóságot járási hivatal esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal,
fővárosi és megyei vagy több megyei kormányhivatal illetékességi területe esetén
pedig a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter;
• rendőrkapitányságot a megyei és fővárosi rendőr-főkapitányság, több rendőr-főkapitányság illetékességi területe esetén az Országos Rendőr-főkapitányság;
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerve esetén a Központi Irányítás
jelöli ki [Szabs. tv. 40. § (5) bek.].
Ha vitás, hogy több bíróság közül melyik az illetékes eljárni az adott ügyben, akkor amen�nyiben az illetékességi összeütközés azonos törvényszék területén lévő járásbíróságok között
merül fel, akkor az eljárni köteles bíróságot a törvényszék másodfokú tanácsa határozatban
jelöli ki [Szabs. tv. 42. § (6) bek. első mondat].
A Szabs. tv. 42. §-ának (6) bekezdése szerint „[h]a az illetékességi összeütközés különböző törvényszékek területén lévő bíróságok között merül fel, akkor a magasabb szintű
bíróság jár el”. Ez a rendelkezés azonban szó szerint értelmezhetetlen, mivel illetékességi
összeütközés a szabálysértési jogban csak azonos szintű bíróságok között merülhet fel. Erre
figyelemmel azt úgy kell értelmezni, hogy amennyiben különböző törvényszékek területén
lévő járásbíróságok között merül fel illetékességi összeütközés, akkor a magasabb szintű
bíróság (az ítélőtábla, illetve a Kúria) jelöli ki az eljáró járásbíróságot.
Amennyiben első fokon szabálysértési hatóság jár el, úgy az általa hozott határozat
ellen kifogást lehet benyújtani, amit az ügyben érdemi határozatot hozó szabálysértési
hatóság székhelye szerinti járásbíróság bírál el (vesd össze: 13.2.3.1. pont). Ha első fokon
járásbíróság jár el, akkor az elsőfokú bíróság végzése ellen benyújtott fellebbezést másodfokon a törvényszék tanácsülésen bírálja el (vesd össze: 15.6.1. pont).
Amennyiben a szabálysértési hatóság eljárása, határozatai és intézkedései ellen
az ügyész a törvényességi felügyeleti jogkörében felhívást tesz a szabálysértési hatóság
felé, és azzal a szabálysértési hatóság nem ért egyet, a szabálysértési hatóság székhelye
szerinti járásbíróság hoz döntést a felhívás (ügyészi intézkedés jogosságának) tárgyában
(vesd össze: 8.1.5. pont).
8.1.5. Az ügyész részvétele a szabálysértési eljárásban
Az Alaptörvény 29. cikke rendelkezik az ügyészség szervezetéről, jogállásáról, feladatairól,
amelyek körében a (2) bekezdés d) pontja szerint a közérdek védelmezőjeként törvény által
meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. Az ügyészségről szóló 2011. évi
CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 1. §-ának(2) bekezdése alapján az ügyészség a jogszabályok megsértése esetén törvényben fellép a törvényesség érdekében.
Az Ütv. hatálybalépése jelentősen megváltoztatta az ügyészség szerepét, hiszen megszüntette az ügyészség törvényességi felügyeleti jogkörét a szabálysértési hatóság eljárása
felett, és ezen a területen „csak” ellenőrzési jogosítványt biztosított-hagyott számára. A törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlását csupán a szabálysértési nyilvántartási rendszer
felett hagyta meg [2. § (1) bek. e) pont], valamint megszüntette az ügyésznek azon korábbi
intézkedéseit, amelyeket a törvénysértés észlelése során alkalmazhatott (óvás, figyelmeztetés, felszólalás).
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Az ügyész szabálysértési eljárásban a következő módokon vesz részt:
• Ellenőrzi a szabálysértési hatóságok eljárásának és intézkedésének törvényességét,
ennek körében felhívással élhet (vesd össze: 13.4. pont).
• A törvénysértésnek nem minősülő hiányosságra és az olyan, csekély jelentőségű törvénysértésre, amely fellépést nem tesz indokolttá, az ügyész jelzésben hívja fel az illetékes szerv vezetőjének figyelmét. Ha az ügyész ezt kéri, az illetékes szerv vezetője
a jelzéssel kapcsolatos álláspontjáról 30 napon belül értesíti őt [Ütv. 26.§ (7) bek.].
Jogeset 8/b megoldása. Az ügyészség törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva megvizsgálta az adott szabálysértési eljárást, s észlelte, hogy a hatóság jogerős megállapítása
nem volt helytálló. A Szabs. tv. 138. §-ának(c) pontja alapján a határozat jogerős a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat esetén, a meghallgatás kérésére nyitva álló
határidő leteltét követő napon, amennyiben az eljárás alá vont személy nem kéri meghallgatását. A 84. § (1) és (2) bekezdése alapján a napokban megállapított határidőbe nem
számít bele az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot adó körülmény esik (kezdőnap),
illetve ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon
jár le. Mivel a határidő utolsó napja jelen ügyben szombatra esett, a határidő utolsó napja
a következő munkanapon, tehát május 9-énjárt le. Ennek következtében a határozat a határidő leteltét követő napon, azaz 2016. május 10-énlett jogerős. Mivel az ügyészség kisebb jelentőségű jogszabálysértést észlelt, az eljáró szabálysértési hatóság felé jelzéssel élt.

• Jogosítvánnyal rendelkezik a szabálysértési hatóság intézkedése és határozata ellen
benyújtott panasz elbírálása tekintetében, amely esetben az ügyész határozata a szabálysértési hatóságra kötelező (13.3. pont).
• Csak az ő írásbeli határozata alapján lehet postai küldeményt, táviratot – a címzettnek
való kézbesítése előtt – lefoglalni, és az ügyészi határozat meghozataláig csak vissza
tartásuk iránt lehet intézkedni [Szabs. tv. 75. § (3) bek.] (vesd össze: 11.3.9. pont).
• Perújítási kérelmet terjeszthet elő a bíróság szabálysértési elzárásra való átváltoztató
döntése ellen, ha az jogszabályt sért [Szabs. tv. 127. § (1a) bek.] (vesd össze: 17.5.5. pont).
Jogeset 8/a megoldása. Az ügyészség perújítási kérelmet nyújtott be a járási bíróság
szabálysértési elzárásra változtató végzésével szemben, s indítványozta a végzés
hatályon kívül helyezését és új határozat meghozatalát az elzárásra átváltoztatás
mellőzéséről. [A Szabs. tv. 10. §-ánakc) pontja alapján nincs helye szabálysértési elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy 14. életévét be nem töltött gyermekét egyedül
nevelő szülő, gyám) (vesd össze: 5.2.2.1. pont)]. Az ügyészi indítványnak helyt adva,
a bíróság hatályon kívül helyezte az átváltoztató végzést. Erre tekintettel a szabálysértési hatóság elővezetést elrendelő határozatai indokolatlanná, jogalap nélkülivé
váltak, s az elkövető a sikertelen elővezetési költségek megfizetésére sem kötelezhető.
Az ügyészség felhívással élt a szabálysértési hatóság felé, amelyben indítványozta,
hogy vonja vissza az elkövetővel szemben hozott elővezetési költség viselésére kötelező, jogerős határozatát.

• Törvényességi felügyeletet gyakorol a szabálysértési nyilvántartási rendszer felett
(vesd össze: 18.1.3. pont).
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8.1.6. A szabálysértés miatt eljáró szervek és az ügyész kizárása
8.1.6.1. Általános szabályok
I. A tisztességes eljáráshoz való jog egyik alapvető feltétele az elfogulatlan, pártatlan
döntéshozatal. Magyarország Alaptörvénye XXVIII. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy
mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben
a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes
és nyilvános tárgyaláson, észszerű határidőn belül bírálja el.
Törvényesen eljáró szervről akkor beszélünk, ha a szabálysértési hatóság, bíróság
tagja rendelkezik a törvényben meghatározott hatáskörrel, illetékességgel, és befolyásmentesen képes döntést hozni. A szabálysértési ügyek alapos elbírálásának és az objektív
igazság megállapításának lényeges feltétele, hogy az eljáró hatóság, illetőleg személy
tárgyilagosan, elfogulatlanul mérlegelje a tényállást, és részrehajlás nélkül állapítsa meg
annak jogkövetkezményeit. A kizárás jogintézmény rendeltetése, hogy az ügyben eljáró
hatóságok, a bíróság a szabálysértési eljárásban az objektív tényállás megállapításával
megfelelő döntést hozzanak.
II. A kizárás szabályát alkalmazni kell az ügyben eljáró szabálysértési hatóság tagjára,
ügyészre, bíróra, és nemcsak a konkrét ügyben eljáró személyre, hanem a kiadmányozási
jogkör gyakorlójára is. Az adott ügy elbírásában nem vehet rész az a hatóság, amelynek
vezetőjével szemben merül fel a kizárási ok. Ilyen esetben az egész szabálysértési hatóság
ki van zárva az eljárásból. A szabálysértési hatóság vezetője a kormányhivatalnál a főigazgató (igazgató), a rendőrségnél a rendőrkapitányság parancsnoka (annak helyettese), míg
a bíróság vezetője a bíróság elnöke (elnökhelyettese).
III. A kizárási okok között megkülönböztetjük az objektív okokat, valamint a szubjektív
okot, az elfogultságot, amelynek megállapítása mérlegelést igényel.
Az objektív okok azt biztosítják, hogy ne lehessen döntéshozatali jogkörben olyan
személy, aki bármely más minőségben szereplője, résztvevője az eljárásnak. A személyes
érintettség (azaz ha az illető az eljárás alá vont személy, annak képviselője, a sértett, a feljelentő vagy ezek képviselője, valamint a felsoroltak hozzátartozója), vagy pedig az eljárásban
más módon vesz részt (tanú, szakértő) nem teszi lehetővé a pártatlan döntéshozatalt. A tanú,
illetve szakértő hozzátartozója már nincs kizárva az eljárásból. A feljelentő kizárása azért
indokolt, mert az eljárásban érdekelt, személye sokszor egybeesik a sértettével, azonban
nem tekinthető kizárási oknak, ha a hivatali hatáskörben eljárva észlelt szabálysértés miatt
tesz a hatóság tagja feljelentést. A törvény a közvetítőt is kizárja a döntéshozatalból.
A kizárás szubjektív oka (az elfogulatlanság) olyan, az egyénre visszavezethető, az előbbiekhez nem sorolható körülmény, amely a pártatlan döntéshozatalt nem teszi lehetővé.
Az elfogultsághoz nemcsak az objektív okok vezetnek (például a hozzátartozói viszony),
így az erről szóló rendelkezéssel a törvényhozó minden egyéb esetet is ki akar zárni, amely
megakadályozná a pártatlan döntéshozatalt. Az elfogultságot a hatóság tagjának személyében kell vizsgálni, és minden kérést egyedileg kell elbírálni. Fennállhat a rokoni kapcsolat mellett egyéb személyes kapcsolat miatt is (például baráti, szomszédi viszony vagy
üzleti kapcsolat, bérbeadó-bérlői viszony). Mérlegelésen múlik a megítélése, és nemcsak

162

A szabálysértési jog tankönyve

a tényeket kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a tényekből okszerűen következik-e, hogy nem
várható a döntéshozótól az ügy tárgyilagos megítélése.
Az elfogultsági kifogás mindig a konkrét ügyhöz kötötten vizsgálandó. Ha a bíró a vádlott egyik ügyéből – elfogultságot bejelentve – kizárta magát, az nem jelenti egyszersmind
a vádlott többi ügyéből való kizártságot is (EH 2011. 2302.).
Elfogultságra csak konkrét ok megjelölésével lehet hivatkozni. Az ok nélküli, alaptalan kizárási ok ismételt bejelentése pedig rendbírság kiszabását vonja maga után [Szabs.
tv. 77. §. (1) bek. b) pont].
IV. A kizárást kezdeményezheti az eljárás alá vont személy, a sértett vagy maga az eljáró
személy, illetve a hatóság, ha az elfogultságra okot talál. A kérelmet a közvetlen felettes
személynek kell benyújtani, aki határozatban dönt a kizárásról. A helyt adó határozatban
ki kell jelölnie az új eljáró személyt is, és ez ellen a döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
A megtagadó határozat ellen lehet jogorvoslatért fordulni, de a törvény itt sem ad önálló jogorvoslati lehetőséget, azt csak az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni.
Ha a hatóság vagy a bíróság tagja maga jelenti be a kizárási okot, a törvény nem ad lehetőséget a további eljárásra. A kizárásról való döntésig nem járhat el az ügyben. A más által
benyújtott kérelem viszont nem zárja ki a hatóság, bíróság tagját az ügy további vitelétől.
V. A Szabs. tv. továbbra is fenntartja a büntetőeljárás szabályait a kizárás háttérjogszabályaként. A 47. § (5) bekezdése kimondja, hogy minden olyan kérdésben, amelyet a Szabs.
tv. nem szabályoz, a büntetőeljárás szabályait kell alkalmazni.
A kizárás általános szabályai mellett a Szabs. tv. külön is szabályozza az egyes eljáró
hatóságok és az eljárás résztvevőinek kizárási szabályait.
8.1.6.2. A szabálysértési hatóság kizárása
Az eljárásban nem vehet rész a szabálysértési hatóság tagjaként, aki korábban bíróként
az ügy elbírálásában részt vett, illetve ennek a személynek a hozzátartozója. Ennek akkor
van relevanciája, amikor a bírósági szakasz megelőzi a hatósági eljárást, így például a bíróság új eljárásra utasítja az első fokon eljáró hatóságot, amely megismételt eljárásban dönt
a szabálysértésről.
8.1.6.3. A bíró kizárása
I. Nem járhat el az a bíró, aki az ügyben a szabálysértési hatóság tagjaként vagy ügyészként
járt el, illetve ezek hozzátartozója.
II. A rendes és rendkívüli jogorvoslati szakból ki van zárva az a bíró, aki a jogorvoslattal
megtámadott döntést hozta, így sem a másodfokú döntéshozatalban, sem a perújítási eljárásban nem vehet részt bíróként.
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8.1.6.4. Az ügyész kizárása
Az ügyész ki van zárva az eljárásból, ha a szabálysértési hatóság tagjaként vagy bíróként
járt el, vagy ezek hozzátartozója. Az „ügyben való eljárás” azt jelenti, hogy a döntés
meghozatalában részt vett, illetve joghatással járó eljárási cselekményeket végzett, vagy
végezhetett volna.

8.2. Az eljárásban részt vevő más személyek
8.2.1. Az eljárás alá vont személy
Az eljárás alá vont személy az, akivel szemben megindítják az eljárást, és akinek a felelősségéről a hatóság (bíróság) döntést hoz. Az elnevezést az 1999. évi Sztv. vezette be a korábban
használt elkövető fogalma helyett.
A büntetőeljárással ellentétben a szabálysértési eljárás – az előkészítő eljárás (vesd
össze: 15.2.3. pont) lefolytatásának esetét kivéve – nem tagolható szakaszokra, az eljárás
végig a szabálysértési hatóság előtt zajlik, így (a büntetőeljárással szemben) nem indokolt
különböző elnevezések használata.
Az eljárás megindulásával kerülhet valaki az eljárás alá vont személy státuszába, és vonatkozhatnak rá az ilyen személyeket megillető jogok és kötelezettségek. Ezek a felelősséget
megállapító vagy eljárást megszüntető döntés meghozataláig megilletik, illetve terhelik őt.
A törvény által biztosított jogosultságok gyakorlását a hatóság köteles biztosítani.
A büntetőeljáráshoz hasonlóan a Szabs. tv. is alapelvként rögzít számos olyan garanciát, amely az eljárás alá vont személy helyzetét is meghatározza. Ilyenek az ártatlanság
vélelme, a bizonyítási teher szabálya, az önvádra kötelezés tilalma és a védekezés joga,
a jogorvoslathoz való jog (Szabs. tv. 32–35. §).
Ezenfelül tételesen is szabályozza az eljárás alá vont személyt megillető jogokat:
• az ügy megismeréséhez való jog;
• az eljárási cselekményeken való jelenlét joga;
• az észrevételezési, indítványtételi, kérdezési jog;
• az iratmegtekintési, másolatkészítési jog;
• a jogorvoslathoz való jog, illetve az arról való lemondás joga.
Az eljárás alá vont személy jogosult megismerni, hogy mely cselekmény miatt és milyen
tények és bizonyítékok alapján folyik ellene eljárás. Az ügy megismerése előfeltétel
a védekezés jogának gyakorlásához. A hatóság a feljelentést – a tettenérés, illetve a helyszíni
bírság kivételével – a feljelentett személlyel a szabálysértési eljárás megindulását követően
írásban közli, tettenérés (helyszíni bírságolás) esetén pedig azonnal.
Az ügy megismerésének joga előfeltétele a többi jog gyakorlásának is, akkor tud az eljárás alá vont személy észrevételt tenni, indítványozni vagy jelen lenni az eljárási cselekményeken, ha tudja, hogy valamely cselekménye miatt szabálysértési eljárást folytatnak le
vele szemben.
Az eljárás alá vont személy főszabály szerint jogosult az eljárási cselekményeken jelen
lenni. A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az eljárás alá vont személy, ha a tanú minősített
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adatról tesz vallomást. Ha elrendelték a tanú adatainak zártan kezelését, az eljárás alá vont
személy a tanú meghallgatásán csak akkor lehet jelen, ha a tanú ehhez hozzájárul [Szabs.
tv. 62. § (7) bek.]. A jelenlét joga összekapcsolódik az indítványtételi joggal és a kérdezés
jogával, mivel sok esetben azokat csak az eljárási cselekményeken gyakorolhatja.
Az észrevételezési jog és az indítványtételi jog az eljárás bármely szakaszában gyakorolható. A benyújtott indítványokat a szabálysértés miatt eljáró szerv köteles érdemben megvizsgálni. Az eljárás alá vont személy indítványt tehet bizonyíték beszerzésére, bizonyítási
eljárás lefolytatására, tanú meghallgatásra. A szabálysértés miatt eljáró szerv nem köteles
teljesíteni az indítványban foglaltakat, ha az nem szükséges a tényállás tisztázásához, így
az ügyhöz nem szorosan kapcsolódó vagy az ügy elbírálása szempontjából nem releváns
tényre (körülményre) vonatkoznak. Ilyenkor a hatóság (bíróság) elutasíthatja az eljárás alá
vont személy által benyújtott indítványt, amiről nem kell külön döntést hozni, azonban
az érdemi döntésben indokolni köteles azt. Az ügydöntő határozat indoklása tartalmazza
a bizonyítás eljárás lefolytatása során értékelt bizonyítékokat és valamennyi bizonyítási
indítványt, amelynek a hatóság (bíróság) nem tett eleget. A meghallgatás során felvetett
indítványokat, és azok elutasítását célszerű azonban jegyzőkönyvbe foglalni.
Az észrevételezési jog gyakorlása lehetővé teszi, hogy az eljárás alá vont személy kifejthesse az eljárási cselekményekkel kapcsolatos véleményét, reagálhasson azokra. A kérdezés
joga biztosítja, hogy az üggyel kapcsolatos minden információt megismerhesse. Ez összekapcsolódik a hatóság (bíróság) tájékoztatási kötelezettségével is. Az eljárás alá vont személy az eljárás során bármikor kérdést intézhet az eljárás résztvevőihez (a többi eljárás alá
vont személyhez, tanúkhoz, szakértőhöz), az eljáró szabálysértési hatósághoz (bírósághoz).
A feltett kérdésre köteles válaszolni a címzett. A törvény szabályozza a hatóság, bíróság tájékoztatási kötelezettségét, ezt a kérdezés joga nem érinti, vagyis ha az eljárás alá
vont személy nem él a kérdésfeltevés jogával, akkor is köteles a hatóság a felvilágosítást
megadni a szabálysértési eljárással kapcsolatban.
Az ügy irataiba való betekintés és a másolat készítésének joga az eljárás megindulásától a befejezéséig, az eljárás bármelyik szakaszában megilleti az eljárás alá vont személyt.
Az iratok megtekintésének, a másolatkészítésnek a jogát a személyes adatok védelmére tekintettel kell biztosítani. A másolatkészítésnek van még egy korlátja a törvény értelmében:
a minősített adatokról másolatot nem vihet ki az eljárás alá vont személy. A betekintés és másolatkészítés tényét az iraton fel kell jegyezni.
Az érdemi határozattal szemben az eljárás alá vont személy a határozat közlésétől
számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be (vesd össze: 13.2. pont).
A bíróság tárgyaláson hozott határozatával szemben fellebbezés benyújtására van lehetősége az eljárás alá vont személynek (vesd össze: 15.6. pont).
Az eljárás alá vont személy köteles
• idézésre megjelenni [Szabs. tv. 87. § (1) bek.];
• meghallgatása esetén a személyazonosságát igazolni [Szabs. tv. 71. § (1) bek.];
• a kényszerintézkedéseket tűrni (Szabs. tv. XI. fejezet);
• köteles alávetni magát a szakértői vizsgálatnak, beavatkozásnak (a műtét és a műtétnek minősülő vizsgálati eljárás kivételével) [Szabs. tv. 64. § (5) bek.].
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8.2.2. Az eljárás alá vont személy képviselője
I. Az 1999. évi Sztv. a védő személyét szabályozta az eljárás résztvevői körében. A Szabs.
tv. alapelvi szinten csak a védekezés jogát szabályozza [Szabs. tv. 34. § (1) bek.], de már
nem rendelkezik külön a védőről, nem is használja a védő kifejezést, hanem az eljárás alá
vont személy képviselőjét említi.
II. Az eljárás alá vont személy képviselője
• törvényes;
• meghatalmazott;
• kirendelt
lehet.
A) A törvényes képviseletet általában a szülő vagy a gyám, gondnok látja el. A törvényes képviselő személyének elsősorban a fiatalkorúakra vonatkozó szabályoknál (vesd
össze: 12.7.1. pont) van szerepe.
B) Nagykorú hozzátartozó vagy bármely egyéb nagykorú személy (például barát) is
képviselheti az eljárás alá vont személyt a hatóság (bíróság) előtt. A kódex külön nem is
nevesíti az ügyvédet, mivel az a meghatalmazott személyek körébe tartozik.
Az eljárás alá vont személy vagy törvényes képviselője által adott írásos meghatalmazás szükséges. Az ügyvédnek adott meghatalmazás szabályait az Üvtv. szabályozza.
A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. A megbízó
és az ügyvéd által aláírt meghatalmazás ugyanis teljes bizonyító erejű magánokiratnak
minősül [Üvtv. 26. § (1) és (2) bek.]. A szóbeli meghatalmazás nem érvényes.
A képviselőként eljáró személy a jogosultságait kizárólag az írásbeli meghatalmazás
eredeti példányának hatósághoz való becsatolását követően gyakorolhatja. Amíg ez nem
történik meg, addig a hatóság előtt ilyen minőségben nem járhat el.
A szabálysértési eljárásban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (e-ügyintézési törvény) szerinti rendelkezési nyilvántartásban (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az eljárás alá vont
személy képviselőjének meghatalmazására vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás
elfogadásával és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével
érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba vett meghatalmazás az eljáró bíróságnak, illetve
szabálysértési hatóságnak való bejelentéstől hatályos [Szabs. tv. 53. § (1a) bek.].
C) A Szabs. tv. csupán egy esetben ír elő kötelező védelmet az eljárásban, amikor
az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vett személyt a rendőrség
a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából bíróság elé állítja (vesd össze: 15.9. pont).
Ebben az esetben a rendőrségnek gondoskodnia kell ügyvéd kirendeléséről, ha az eljárás
alá vont személynek nincs meghatalmazott képviselője [Szabs. tv. 124. § (3) bek.]. Ilyenkor
a rendőrség az ügyvédet és a képviselőt értesíti a tárgyalás időpontjáról, gondoskodik továbbá arról, hogy az ügyet megismerhesse, illetve az eljárás alá vont személlyel a tárgyalás
előtt érintkezhessen [Szabs. tv. 124. § (4) bek.]. A jogi képviselő tehát ilyenkor kirendeléssel
válik a szabálysértési eljárás résztvevőjévé.
III. A képviselő az eljárás alá vont személy helyett, illetve mellette is eljárhat. Ez alapján
megilleti az eljárási cselekményeken való részvétel, és az eljárás alá vont személyhez ha-
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sonlóan a kérdezési, indítványtételi, iratmegtekintési jog. Ezeket a jogokat ugyanúgy gyakorolhatja, mint az eljárás alá vont személy. Bizonyos jogokat azonban az eljárás alá vont
személy képviselője csak feltételekkel gyakorolhat. Így
• a kifogás visszavonásának joga csak az eljárás alá vont személy egyetértésével gyakorolható [Szabs. tv. 112. §. (5) bek.] (vesd össze: 13.2.2.4. pont);
• méltányossági kérelem benyújtására is csak az eljárás alá vont személy beleegyezése esetében van jogosultsága a képviselőnek [Szabs. tv. 147. § (1) bek.] (vesd össze: 17.9. pont);
• perújítási kérelem előterjesztésére nem jogosult, ha azt az elkövető megtiltotta
[Szabs. tv. 128. § (1) bek. b) pont] (vesd össze: 13.5.2. pont).
Az eljárás alá vont személlyel közölt határozatot a képviselőjével is közölni kell, és a bíróság a tárgyalásról őt is köteles értesíteni. Bizonyos nyilatkozatokat azonban a képviselő
nem, csak az eljárás alá vont személy tehet meg, például a személyi körülményekről való
nyilatkozatot (vesd össze: 5.2.3. pont), illetve a közvetítői eljárásban részvételről (vesd
össze: 16.3.2. pont), illetve az abban való megállapodás megkötéséről szóló nyilatkozatot
(vesd össze: 16.3.4. pont).
8.2.3. A sértett
A szabálysértés sértettje, akinek a jogát, jogos érdekét a szabálysértés elkövetése sértette
vagy veszélyeztette. Konkrét jogsérelem vagy veszélyeztetés (például tulajdonban bekövetkezett kár) szükséges, vagy pedig jogszabály által elismert, méltányolt érdek sérelme vagy
annak veszélye (például becsület).
Sértett lehet természetes, illetve jogi személy is. A szabálysértési ügynek lehet több
sértettje is (például egy közlekedési szabályszegés több személynek okoz kárt), illetve előfordulhat, hogy nincs sértettje, vagy az konkrétan nem írható körül (például az életvitelszerű
közterületen tartózkodás tilalmának megszegése, a csendháborítás, ha azt a rendőrjárőr
észleli, és nincs lakossági feljelentés, így konkrét sértettről nem beszélhetünk).
A sértett személye sokszor egybeesik a feljelentővel, azonban nem minden esetben
a sértett tesz feljelentést (vesd össze: 12.1.1. pont). A becsületsértés miatti feljelentő általában a szabálysértés sértettje, de egy hivatalból tett feljelentés esetében erről nem beszélhetünk, ott a feljelentő a hatóság képviselője.
A sértettet ugyanolyan mértékben illeti meg a kérdezési jog, indítványtételi jog és észre
vételezési jog, mint az eljárás alá vont személyt, tehát ebben nem beszélhetünk eltérésről.
A jogai gyakorlása végett a törvény előírja, hogy értesíteni kell a tanú meghallgatásáról,
szemléről [Szabs. tv. 87. § (4) bek.], a bíróság előtti tárgyaláson pedig felszólalhat [Szabs. tv.
115. § (1) bek.]. A sértettet értesíteni kell a bíróság elé állítás időpontjáról is [Szabs. tv. 124. §
(2) bek.]. A sértett iratmegtekintési és másolatkészítési joga annyiban korlátozva van, hogy
csak az őt érintő iratokat tekintheti meg, illetve kérhet másolatot róluk.
A sértett további jogai az Sztv. szerint a magánindítvány előterjesztése, a jogorvoslati jog, a kártérítés iránti igény. A sértett jogai speciálisak a közvetítői eljárásban (vesd
össze: 16. fejezet).
A magánindítvány a sértett olyan akaratnyilatkozata, amelyben kifejezi azt a kívánalmát, hogy a szabálysértés elkövetése miatt a hatóság vonja felelősségre az elkövetőt.
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Az előterjesztő minden olyan nyilatkozatát, amelyben az eljárás alá vont személy felelősségre vonását kéri, magánindítványnak kell tekinteni [Szabs. tv. 79. §. (1) bek.]. Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt törvényes képviselője is, ha pedig
cselekvőképtelen, törvényes képviselője terjesztheti elő. Ezekben az esetekben a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult. A sértett jogosult az érdemi határozat
meghozataláig a magánindítványát visszavonni, ami a szabálysértési eljárás megszüntetését
eredményezi [Szabs. tv. 137. § (1) bek. b) pont] (vesd össze: 12.4.11. pont).
A sértett jogorvoslati jogosultsága korlátozott, a törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor gyakorolhatja. Panasszal élhet a feljelentést elutasító (Szabs. tv. 80. §) és az eljárást a 83. § (1) bekezdése alapján megszüntető határozattal szemben (vesd össze: 13.3. pont),
a kényszerintézkedés tárgyában hozott, valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló
kérelmet elbíráló határozattal, intézkedéssel szemben.
Kifogást nyújthat be az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben (vesd össze: 13.2. pont), illetve bírósági eljárásban szintén a kártérítést
illetően nyújthat be fellebbezést (vesd össze: 15.6.1. pont).
Nem élhet viszont meghallgatás iránti kérelemmel, mivel ez csak az eljárás alá vont
személy jogosultsága. A törvény előírja, hogy a sértettel közölni kell a felelősséget megállapító jogerős határozatot, és a bíróság hatályban tartó, illetve megváltoztató végzését is
[Szabs. tv. 95. § (2) bek.].
A sértett jogai közül az őt leginkább érintő jogosultság a kárigény előterjesztése.
A sértettet a közvetítői eljárásban speciális jogok illetik meg. A sértett beleegyezése
előfeltétele a szabálysértési mediáció lefolytatásának (vesd össze: 16. fejezet).
A sértett jogai mellett találunk kötelezettségeket is az Sztv.-ben. Köteles a szakértői
vizsgálatnak, beavatkozásnak alávetnie magát, kivéve a műtéti vagy annak minősülő vizsgálati eljárást [Szabs. tv. 64. § (5) bek.]. Rendbírsággal sújtható, ha alaptalanul vagy a hatóság
ugyanazon tagja ellen ismételten nyújt be kizárási okot [Szabs. tv. 77. § (1) bek.].
8.2.4. A sértett képviselője
A sértett helyett vagy mellette a szabálysértési eljárás bármely szakaszában képviselő is
eljárhat. Az eljárás alá vont személy képviselőjénél kifejtettek alapján a sértett jogait is törvényes képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott nagykorú személy gyakorolhatja.
A sértett képviselőjének jogai igazodnak a sértetti jogokhoz.
A rendelkezési nyilvántartásban a sértett vagy törvényes képviselője által adott, nagykorú személy meghatalmazására vonatkozó nyilatkozat csak a meghatalmazás elfogadásával
és az elfogadó nyilatkozat rendelkezési nyilvántartásban való rögzítésével érvényes. A rendelkezési nyilvántartásba vett meghatalmazás az eljáró bíróságnak, illetve szabálysértési
hatóságnak való bejelentéstől hatályos [Szabs. tv. 55. § (1b) bek.].
A közvetítői eljárásban való sértetti képviseletre lásd a tankönyv 16.3.2. pontját.

Vákát oldal

9. Általános eljárási szabályok
Jelen fejezetben a szabálysértési eljárás azon jogintézményeit tárgyaljuk, amelyek a hatóság
és a bíróság eljárásában is alkalmazhatók, de nem tartoznak a bizonyítás (vesd össze: 10. fejezet), illetve a kényszerintézkedések (11. fejezet) körébe.
Jogeset 9. A Budapesti Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság Igazgatás
rendészeti Osztálya „koccanásos, anyagi káros” közlekedési baleset miatt külföldi
személlyel szemben szabálysértési eljárást folytatott le. A külföldi személy „helyszíni”
meghallgatásához – tekintettel arra, hogy a magyar nyelvet nem ismerte – tolmácsra volt
szükség. A szabálysértési költség érdemi határozatban való feltüntetése során az eljáró
ügyintéző a tolmács költségét nem vette figyelembe.

9.1. A határidő és a határnap
9.1.1. A határidő
A határidő az az időtartam, amely alatt valamely eljárási cselekményt el kell végezni.
A határidő számítása egyrészt garanciális, eljárási biztosíték, másrészt annak elteltéhez bizonyos jogkövetkezmények fűződnek. Meghatározásának célja továbbá az ügyek
elhúzódásának a megakadályozása is.
A határidő tartamát megállapíthatják órában, napban, hónapban vagy évben. Az órákban
megállapított határidőbe minden megkezdett óra egész órának számít. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot adó körülmény esik (kezdőnap). Vagyis nem az adott első naptári napon, hanem a következő napon
indul annak számítása. A hónapokban és években megállapított határidő azon a napon jár le,
amely a számánál fogva megegyezik a kezdőnappal. Amennyiben ilyen naptári nap nincs,
abban az esetben a határidő adott hónap utolsó napján jár le. Példával szemléltetve: a március
31-énmegállapított határidő április 30-ánjár le. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti
nap, úgy a határidő a következő munkanapon jár le.
A különféle beadványokra vonatkozó határidő utolsó napja főszabály szerint a hivatali
munkaidő vége. Ez alól kivételt képez a küldemény éjfélig történő postai feladása, amelyet
a postai bélyegző igazol. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság előtt teljesíthető eljárási
cselekmény azonban határidőben csak hivatali munkaidő alatt végezhető el.
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9.1.2. A határnap
A határnap az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott konkrét naptári nap, időpont. Amennyiben a határnapot a Szabs. tv. nem határozza meg, úgy ennek megjelölése
a szabálysértési hatóság feladata.
9.1.3. A mulasztás igazolása (az igazolási kérelem)
I. Aki önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon, vagy elmulasztott valamilyen határidőt, igazolási kérelmet nyújthat be. Például egy postai küldeményt a külföldön
tartózkodó megidézett személy hozzátartozója vesz át, amelyet nem bont fel, így az idézett
személy nem a tud a hatóság előtti megjelenési kötelezettségéről.
II. Az igazolási kérelem kapcsán is két határidőt különböztetünk meg: a relatív és a jogvesztő abszolút határidőt.
Főszabály szerint az igazolási kérelem előterjesztésének határideje az elmulasztott
eljárási cselekmény határidejének utolsó napjától vagy az elmulasztott határnaptól számított nyolc nap, amely relatív határidő. Ha azonban ettől az időponttól később jut a mulasztó
tudomására a mulasztás, úgy abban az esetben a tudomásra jutástól számított nyolc napon
belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.
Az abszolút határidő meghatározásával a jogalkotó célja, hogy ne lehessen a végtelenségig önhibára hivatkozni, ez a mulasztást követő három hónap elteltével áll be. Három hónap
elteltét követően tehát igazolási kérelemnek helye nincs. Amennyiben erre mégis sor kerül,
úgy a beadványt elkésettség címén el kell utasítani.
III. Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket,
amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik. Az önhiba hiányát megalapozó körülmény
rendkívül sokszínű lehet. Ilyen lehet például kórházi ápolás, külföldi tartózkodás, hozzátartozó ápolása, nyaralás, közlekedési akadály (hóesés, felsővezeték-szakadás, árvíz, időben
be nem jelentett útlezárás) stb.
Fontos szabály, hogy amennyiben a mulasztás elmulasztott cselekményt is érint, úgy
azt az igazolási kérelem benyújtásával egy időben pótolni kell.
Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni, aminek fogalmát a jogalkotó nem
határozza meg, de ez nem is várható el, hiszen az életviszonyok sokrétűsége miatt ez szinte
lehetetlen. Ennél az általános, hétköznapi élettapasztalatot kell segítségül hívni, amely
alapján egy laikus is indokoltnak tekintené az igazolási kérelemben előadott okokat. Nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az igazolási kérelemből egyértelműen ki kell tűnnie
a mulasztó vétlenségének, hogy őt még a gondatlanság sem terheli. Erre figyelemmel nem
fogadható el, hogy elfelejtkezett róla, vagy eltette a levelet, és nem bontotta fel. Az időben
előterjesztett igazolási kérelem méltányos elbírálása körében figyelemmel kell lenni a távolmaradásnak távbeszélő készüléken való kimentésére (BH 1995. 391.).
Az igazolási kérelemről főszabály szerint az a szabálysértési hatóság vagy bíróság
határoz, amelynek eljárásában a mulasztás történt. Ha azonban a mulasztás a kifogással
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kapcsolatos, az iratokat a kifogás elbírálására illetékes járásbíróságnak kell megküldeni
(vesd össze: 13.2.2.1. pont).
Az igazolási kérelem elutasításának esetei a következők lehetnek:
• azt nem a jogosult nyújtotta be;
• elkésett, vagyis a tudomásra jutást követő nyolc napon vagy három hónapon túl
nyújtották be;
• a mulasztást önhiba okozta;
• a kérelem hiányos: a mulasztás okát, a vétlenséget nem jelölték meg benne, vagy
nem pótolták az elmulasztott cselekményt.
Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat vagy végzés, valamint a határozat végrehajtását
felfüggesztő rendelkezés ellen nincs helye jogorvoslatnak.
Amennyiben a szabálysértési hatóság vagy a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad,
úgy az alábbiak megtételére jogosult:
• folytatja az eljárást, bizonyítást végez, megismétli az eljárási cselekményt, amen�nyiben még nem született érdemi döntés;
• amennyiben már megszületett az érdemi határozat, úgy azt hatályban tartja, vagy
hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz;
• indokolt esetben a határozat végrehajtásának felfüggesztése iránt intézkedik, amivel
lényegében megelőlegezi azt a döntést, amely feltételezhetően születni fog.

9.2. Idézés és értesítés
9.2.1. Az idézés
Akit a szabálysértési hatóság (bíróság), valamint a helyszíni bírság kiszabására jogosult
szerv vagy személy eljárási cselekményre idéz, köteles megjelenni.
Az eljáró szerv mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, hogy kinek, mely személynek szükséges és indokolt a hatóság előtti megjelenése, meghallgatása, akinek személyes közreműködése nélkül a tényállás nem tisztázható. Akinek a meghallgatása a tényállás
tisztázáshoz elengedhetetlen, azt idézni kell.
Idézni főszabály szerint írásban kell, amelyet úgy kell kiküldeni, hogy az idézett személy az idézését az abban megjelölt napnál öt nappal korábban megkapja. Az idézésnek
tartalmaznia kell azon túl, hogy kit, mely szerv elé, mikorra, milyen minőségben idéz,
a megjelenés elmulasztásának következményeit is, így az elővezetésre és annak költségére,
távolmaradással másoknak okozott költség megfizetésére kötelezést. Az idézésben célszerű
felhívni az idézett személy figyelmét arra, hogy tanúit, bizonyítékait hozza magával.
Ha korábban már egyéb eljárási cselekmény foganatosítására került sor – idézés,
szemle –, úgy az ezt követő újabb idézés szabályosságához elegendő, ha a megidézett személy csupán három nappal korábban kapja meg. A fentiekhez hasonlóan ugyancsak az eljárás gyorsítása érdekét szolgáló szabály, hogy az érintett beleegyezése esetén lehetővé
teszi az eljárási cselekmény végrehajtását abban az esetben is, ha a kézbesítési időtartam
három napnál kevesebb. A belegyezés tényét – a követhetőség céljából – a meghallgatásról
készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, annak egy példányát át kell adni neki.
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Az idézésre szóban is sor kerülhet, például a meghallgatás alkalmával újabb meghallgatásra. Ennek tényét ugyancsak fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben, amit az érintett személynek az aláírásával tudomásul kell vennie, egy példányt célszerű részére átadni, hiszen
csak így fűződhetnek hozzá joghatások, így válik az idézés szabályszerűvé.
A Szabs. tv. szabályozza a telefaxon, elektronikus úton való idézés lehetőségét is,
amelynek fő indokát az idő rövidsége, nyomos okok fennállása adja. Kiemelendő, hogy
a felsorolás nem taxatív, így az ügyintéző bármilyen más, hasonló módon is idézhet, például
távirat, sms útján, amelyeket szintén célszerű feljegyezni. Hátrányos jogkövetkezmények
azonban nem fűződhetnek a távbeszélőn, telefaxon történő idézéséhez, mivel nem lehet
kétségtelenül megállapítani, hogy a fax, szóbeli tájékoztatás eljutott-e címzetthez, hiszen
ez esetben nincs lehetőség a személyazonosításra, a fax átvétele pedig nem igazolható.
A Szabs. tv. a hatálybalépésekor megfeledkezett a fegyveres, rendvédelmi dolgozók
idézéséről, egyszerűen kihagyta a katona idézését, amely speciálisan az elöljárója útján
történhet. Ezt követően emelték be a Szabs. tv.-be, hogy a katonát rendszerint az elöljárója
útján kell idézni. Az idézés azonban az elöljáró egyidejű értesítése mellett közvetlenül is
történhet, ha a megidézettnek, illetve az értesítettnek az idézés, illetve az értesítés küldőjének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási cselekmény elvégzését
veszélyeztetné [Szabs. tv. 87. § (8) bek.]. A jogkövetkezmények tekintetében a Szabs. tv.
nem tesz különbséget „civil állampolgár” és katona között, így a mulasztáshoz fűződő jogkövetkezmények egyaránt mindenkire vonatkoznak.
Az idézett személy kötelességei:
• meg kell jelennie;
• engedély nélkül nem távozhat el;
• alkalmasnak kell lennie arra (nem lehet ittas), hogy az eljárásban közreműködjön
(ez a kötelezettség abban az esetben is terheli, ha egyébként a vallomást megtagadja).
A Szabs. tv. megköveteli, hogy az idézett személy:
• alapos okkal,
• előzetesen
mentse ki magát.
Összefoglalva ez annyit takar, hogy az érintett személy legkésőbb a meghallgatás megkezdése előtt tájékoztassa a hatóságot arról, hogy az adott napon, időben, helyen nem tud
megjelenni, és ennek okáról is adjon felvilágosítást. Amennyiben ennek az érintett személy
nem tesz eleget, úgy nemcsak rendbírsággal sújtható, illetve nemcsak az elővezetése rendelhető el, hanem a meghallgatása elmaradásával okozott költségek megtérítésére is kötelezni
kell, amiről határozatot kell hozni.
9.2.2. Az értesítés
A tanú, a szakértő meghallgatásának, illetve a szemlének a helyéről és időpontjáról az eljárás alá vont személyt és a sértettet értesíteni kell. A szemle helyéről és időpontjáról szóló
értesítés kivételesen mellőzhető, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy ez a szemle
eredményességét veszélyeztetné [Szabs. tv. 87. § (4) bek.].
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9.3. A kézbesítés
A szabályos kézbesítés azért bír különös jelentőséggel, mert számos esetben ez szükséges
ahhoz, hogy a szabálysértési hatóság (bíróság) aktusa vagy döntése kiváltsa a célzott joghatást.
9.3.1. A kézbesítés fajtái
A kézbesítés a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett személy
tudomására hozatala, amelynek négy módját különböztetjük meg:
I. Postai szolgáltató útján. A posta a hivatalos iratot a címzettnek vagy az egyéb jogosult átvevőnek személyes átadással kézbesíti. A küldemény átadásának igazolásaként a kézbesítési
okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön az átvevő személyazonosságát
igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és számának, az átvétel jogcímének – kivéve,
ha a küldeményt a címzett veszi át – feltüntetésén, valamint az átvevő saját kezű aláírásán
túl szerepelnie kell az átvevő személy olvasható nevének is. Amennyiben az első kézbesítési
kísérlet nem vezetett eredményre – kivéve, ha az átvételt a címzett megtagadta –, a posta
a hivatalos irat érkezéséről értesítést hagy hátra, és a kézbesítést a sikertelen kézbesítés
napját követő ötödik munkanapon újból megkísérli. Ha a második kísérlet is eredménytelen
volt, öt munkanapig a címzett rendelkezésére tartják a küldeményt. Ezt követően az „nem
kereste” jelzéssel visszaérkezik a hatósághoz.
A Postai Korm. r. szabályozza, hogy mely személyek jogosultak a postai küldeményeket átvenni. Többször történt ügyészi intézkedés azért, mert olyan személy vette át
az iratot, aki arra nem lett volna jogosult, és a hatóság ennek tényét nem észlelte.
Abban az esetben, ha a címzett több címmel rendelkezik, a kézbesítést valamennyi
ismert (település szintű lakcím, tartózkodási hely, hajléktalanszálló stb.) lakcímére meg
kell kísérelni.
II. Személyesen, vagyis a címzett az iratot a hatóságnál személyesen átveheti. Az átvevőnek
aláírásával és a dátum megjelölésével igazolnia kell az átvétel megtörténtét. Ennek gyakori
esete, amikor például külföldön vagy kórházban való tartózkodás miatt az iratot nem vette
át, így az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a hatósághoz. Az érintett személynek
azonban tudomása van az iratról, így bemegy a hatósághoz, ahol a visszaérkezett iratot
minden további nélkül átveheti. Esetenként az eljárás résztvevői a személyes átvételt azért
kezdeményezik, mert a családjuk előtt szégyellik a történteket.
III. A szabálysértési jogsegély keretében külföldre való kézbesítésről lásd a tankönyv
19.3.2.2. pontját.
IV. Szabs. tv. 89. §-ának(5)–(6) bekezdése 2013. szeptember 1. napjától bevezette a hirdetményi
kézbesítés jogintézményét, valamint meghatározta annak szabályait. A hirdetményi kézbesítés
nem kötelezettség, hanem lehetőség a szabálysértési hatóság számára abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy ismeretlen helyen tartózkodik, és a határozat kézbesítése más módon nem
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lehetséges számára. A hirdetményi kézbesítés az eljárást megszüntető, felfüggesztő, valamint
a helyszíni idézést követően kezdeményezett eljárásban hozott felelősséget megállapító határozat
kézbesítésére alkalmazható. A határozatot a kifüggesztést követő 15. napon kell kézbesítettnek
tekinteni. A kézbesítéstől számított jogorvoslati lehetőségek, illetve jogkövetkezmények az eddig
ismert módokon kézbesített határozattal egyezően alkalmazandók.
9.3.2. A kézbesítési vélelem
A kézbesítési vélelem célja, hogy a szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódó joghatások akkor
is beálljanak, ha a címzett nem vette át az iratot. Ennek alapján az iratot a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni,
ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot a postai szolgáltató értesítése ellenére nem vette át. Az iratot kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a címzett
az átvételt megtagadta.
A kézbesítési vélelem tehát beáll, ha
• a címzett az irat átvételét, a tértivevény aláírását megtagadta;
• az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.
9.3.3. A kézbesítési vélelem megdöntése
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet csak a küldemény címzettje terjesztheti
elő, kizárólag az alábbi okok egyikére hivatkozva:
• a kézbesítés nem volt szabályszerű;
• a küldeményt önhibáján kívüli okból nem tudta átvenni.
Határideje tekintetében kétféle (relatív és abszolút) határidőt különböztetünk meg:
• főszabály szerint a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzés napjától számított nyolc nap (relatív határidő),
• de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónapon belül terjeszthető elő (abszolút és jogvesztő határidő, elmulasztása esetén nincs helye igazolásnak).
A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemnek minden olyan fontos körülményt tartalmaznia kell, amelyek alátámasztják, hogy a kézbesítés szabálytalan volt, vagy elmaradása
valóban a címzett önhibáján kívül történt. A kérelemről az a szabálysértési hatóság, illetve
bíróság dönt, amely a kézbesítés felől intézkedett. Ha a kérelemnek helyt ad, akkor a címzettet olyan helyzetbe kell hozni, mintha a kézbesítés be sem következett volna, vagyis a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanná válnak, és a kézbesítést,
illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket a szükséges mértékben meg
kell ismételni. Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem a kifogással kapcsolatos, az iratokat a kifogást elbíráló bíróságnak kell megküldeni (vesd össze: 13.2.2.3. pont).
Ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, úgy nincs helye ellene jogorvoslatnak, ha viszont
elutasítja, úgy panasznak van helye (vesd össze: 13.3.4. pont).
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9.4. A jegyzőkönyv
A jegyzőkönyv az egyes eljárási cselekmények (meghallgatás, szemle) megtörténtét,
tartalmát, eredményét, sikerét, illetve sikertelenségét hitelt érdemlően igazolja, amelyet
az adott eljárási cselekmény foganatosításával egyidőben kell elkészíteni. Minden olyan
adatot, tényt és körülményt tartalmaznia kell, amely az ügy tárgyáról, helyéről, idejéről,
a jelenlévőkről információt tartalmaz, ezáltal mindez a későbbiekben nyomon követhető,
így visszakereshető.
A Szabs tv. tételesen felsorolja a jegyzőkönyv elemeit, amely kapcsán látható, hogy
többlet elemet tartalmaz az 1999. évi Sztv.-hez képest, amikor akként rendelkezik, hogy
a jegyzőkönyvbe nem elegendő az eljárási cselekmény „idejét” felvezetni, hanem kezdő
és záró időpontját is fel kell tüntetni. A Szabs. Vhr. tovább bővíti azáltal, hogy rögzíti: „ha
az eljárás alá vont személy a személyi, családi körülményeire, valamint anyagi, jövedelmi
viszonyaira, munkahelyére nézve nem nyilatkozik, úgy ezt a tényt a meghallgatásáról felvett
jegyzőkönyvben, illetve az ügy irataiban rögzíteni kell.” [Szabs. Vhr. 4. § (2) bek.] A Szabs.
tv. nem írja elő, hogy a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érintett személyek adatait, így
azokat külön íven célszerű az ügyirathoz csatolni.
A jegyzőkönyv közokiratnak minősül, amely az ellenkező bizonyításig igazolja, hogy
adott eljárási cselekmény úgy történt, ahogy azt a jegyzőkönyv tartalmazza.
Főszabály szerint nem tartalmazza szó szerint az eljárási cselekményen elhangzottakat, hanem csak lényeges, releváns elemeiket. Szó szerint csak indokolt esetben kell tehát
az elhangzottakat rögzíteni. Annyira kell részletesnek lennie, hogy az eljárás későbbi szakaszában ne férhessen kétség az adott eljárási cselekményen történtek felől.
A jegyzőkönyv feleslegesen hosszú terjedelmének elkerülése, valamint az eljárás
elhúzásának megakadályozása érdekében kerülni kell minden, az ügy tárgyához nem tartozó részlet rögzítését. Amennyiben azonban az érintett személy kifejezetten ragaszkodik
valamely információnak a jegyzőkönyvbe foglalásához, úgy azt akkor is rögzíteni kell, ha
az egyébként az ügy szempontjából indifferens.
A gyakorlatban általában elsőként az eljárás alá vont személy, majd a sértett, végül
a tanú meghallgatására kerül sor, amelynek alkalmával a szabálysértési ügyintéző által feltett kérdéseket, majd a rájuk adott válaszokat is rögzítik. Mindemellett az eljárás alá vont
személynek, a sértettnek és a tanúnak (valamint fordítva is) feltett kérdései jegyzőkönyvbe
foglalhatók, biztosítva ezáltal az érintett személyek kérdésfeltevési jogainak érvényesülését.
A jegyzőkönyvet a felvételét követően alá kell írniuk az érintett személyeknek, a szabálysértési ügyintézőnek, azoknak, akik az eljárási cselekményen jelen voltak. Abban
az esetben, ha valamelyikük erre nem hajlandó, úgy ennek tényét is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. Ha a meghallgatandó személy beszédfogyatékos, kérésére a meghallgatás helyett
írásban tehet nyilatkozatot [Szabs. tv. 67. § (2) bek.].
A jegyzőkönyvbe a sorok közé nem célszerű javítani, az esetleges kiegészítéseket,
javításokat a sorok végére kell feltüntetni. Szövegáthúzásokat úgy kell eszközölni, hogy
az áthúzott szöveg továbbra is olvasható legyen, a javítást alá kell írni.
Az eljárási cselekmény rögzíthető valamely technikai eszközzel is. A jegyzőkönyv
kötelező tartalmi elemeit ugyanúgy rá kell mondani. Ezen túl a kötelező figyelmeztetéseket, azoknak a megértését is rögzíteni kell. A meghallgatni kívánt személy a saját
nevének a felvevőre mondásával veszi tudomásul. Jelen esetben az írásos jegyzőkönyv
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felolvasását a felvétel visszajátszása jelenti, azonban sok esetben erre nem kerül sor, mivel
az ügyintéző által elmondottakat az érintett személy is hallja, így nem kéri a felvétel újbóli
lejátszását. Technikai eszközzel való felvétel esetén is célszerű jegyzőkönyvet felvenni,
hiszen egy jogorvoslati eljárásban a felvétel nem pótolja a jegyzőkönyvet, mivel az nem
minősül közokiratnak.

9.5. A határozat
A szabálysértési eljárás célja a szabálysértési felelősség elbírálása. Az általános szabálysértési hatóság (járási hivatal), a rendőrség, a NAV vámszerve határozatot, a bíróság pedig
végzést hoz a szabálysértési eljárásban.
A hatóság, illetve a bíróság határozatait minden esetben írásba kell foglalni. A kézbesítés útján közölt határozatot mindig külön dokumentumban szükséges megszövegezni,
amelyet a törvényben meghatározott személyeknek kell megküldeni.
A Szabs. tv. lehetővé teszi, hogy a szabálysértési hatóság meghallgatási jegyzőkönyvbe
rögzített határozattal hozzon döntést a meghallgatás lezárását követően [Szabs. tv. 94. §
(1) bek.]. Ez akkor alkalmazható, ha az ügy nem bonyolult, és rövid indoklás elegendő.
Ilyenkor nem kell feltüntetni a határozatban a szabálysértési hatóság nevét és az ügyszámot
(bevezető rész), illetve a határozathozatal helyét, idejét, ha az az iratokból megállapítható.
Több eljárás alá vont személlyel szemben ugyanabban az ügyben egy határozatban kell
rendelkezni [Szabs. Vhr. 8. § (1) bek]. Ez akkor is irányadó, ha a felelősség valamelyikükkel
szemben nem állapítható meg, vagy eltérő elkövetői alakzatok (tettes, részes) miatt felelősek.
9.5.1. A határozat tartalma
A Szabs. tv. meghatározza a határozat kötelező elemeit, amelyeket valamennyi érdemi határozatra érteni kell. Ezek a bevezető rész, a rendelkező rész, az indokolás, illetve a záró rész.
A bevezető rész tartalmazza a hatóság megnevezését, az ügyszámot és az ügy tárgyát.
Az eljáró ügyintéző nevét nem rögzíti, azonban ez valamennyi szabálysértési hatóság által
hozott határozat kötelező eleme.
A rendelkező részben szerepel az eljárás alá vont személy neve, személyi adatai,
a szabálysértés megnevezése, a kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés és a jogorvoslati lehetőségekre való figyelmeztetés. A rendelkező rész tartalmazza továbbá elzárás
kiszabása esetén a büntetés letöltésének helyét, a közérdekű munka letöltésének határidejét
és a pénzbírság befizetésének határidejét és módját.
A határozatnak tartalmaznia kell a pénzbírság megfizetésének módját és az egyes fizetési módok esetén a befizető által a fizetéssel egyidejűleg kötelezően megadandó adatok
körét [Szabs. Vhr. 8. § (2) bek.]. A szankció teljesítésének elmaradása esetén annak jogkövetkezményeire, a végrehajtás módjára is figyelmeztet a hatóság. A jogorvoslati lehetőség
mellett a jogorvoslat benyújtásának határidejéről, helyéről, illetve az esetleges illeték
összegéről, megfizetésének módjáról is rendelkezik a hatóság. Kártérítés megállapítása
esetén a határozatnak ez a része tartalmazza a kártérítésre kötelezés tényét, annak összegét
és a megfizetés módját.
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Az indoklás a megállapított tények és az ezek alapjául szolgáló bizonyítékok, a büntetés
kiszabása, intézkedés alkalmazása során figyelembe vett körülmények, illetve az elutasított
bizonyítási kérelmek, az érdemi döntés meghozatalát képező jogszabályok, jogszabályhelyek
felsorolását foglalja magában. A hatóság az indoklásban fejti ki, hogyan jutott arra, hogy
megállapítsa a felelősség fennállását, vagy annak hiányát állapította meg, kitér a tényállás
megállapításánál szükséges mérlegelés szempontjaira (például kirívóan közösségellenes
magatartás esetén). Meg kell határozni, hogy a büntetés kiszabása során mely enyhítő, súlyosító körülményeket (vesd össze: 5.2.3. pont) vette figyelembe a hatóság.
A záró részben a határozathozatal helye, ideje, a bélyegzőlenyomat helye, az értesítendő személyek, hatóságok neve és a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy aláírása
szerepel.
A járművezetéstől eltiltást elrendelő határozatnak ezeken felül tartalmaznia kell:
• az eltiltás tartamát a vezetői engedély elvételétől, illetve leadásától eltelt idő beszámítására történő utalással együtt;
• a közlekedési ágazat meghatározását;
• meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára vonatkozó eltiltás esetén a járműkategóriát, illetve a járműfajtát;
• az eltiltással érintett jármű vezetésére jogosító okmány számát;
• utánképzési kötelezettség esetén az erre vonatkozó tájékoztatást [Szabs. Vhr. 7. §
(1) bek.].
9.5.2. A határozat közlése
A hatóság által hozott döntés akkor tud joghatást kiváltani, ha közlik az érintettekkel. A Szabs.
tv. összefoglalóan érintetteket ír, vagyis mindenkivel, akire a határozat rendelkezést tartalmaz.
Tekintettel a törvényi kötelezettségre, abban az esetben is közölni kell az érintett személlyel
a határozatot, ha az csupán csak minimális rendelkezést tartalmaz rá nézve.
Az érintett nyilvánvalóan elsősorban az eljárás alá vont személy. A sértettel közölni
kell a felelősséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot, a bíróság hatályban tartó, illetve megváltoztató végzését is. A sértett a határozatot az eljárás alá vont személyi adataival
együtt ismerheti meg.
A határozatot az eljárás alá vont személlyel, illetve a sértett képviselőjével is közölni
kell. Nem megfelelően jár el a szabálysértési hatóság, ha csak az egyik félnek küldi meg
a döntést (ha csak a képviselőnek vagy csak az eljárás alá vont személynek).
A törvény szerint a határozatot meg kell küldeni az áldozatsegítő szolgálatnak, amen�nyiben kárenyhítésre került sor, valamint a megszüntető határozatot a sértettnek is, mivel
panasszal élhet ellene (vesd össze: 13.3. pont).
Dolog elkobzása esetén, ha az elkobzott dolog nem az eljárás alá vont személy tulajdonát képezi (vesd össze: 5.3.2.2. pont), az elkobzásról rendelkező határozatot a tulajdonossal is közölni kell.
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9.5.3. A határozat kijavítása és kiegészítése
A Szabs. tv. lehetővé teszi a határozat esetleges kisebb hibáinak a szabálysértési hatóság,
illetve bíróság részéről való korrekcióját. Két módon van erre lehetőség: kijavítással és kiegészítéssel. A saját hatáskörű kijavítás, illetve kiegészítés csak tágabb értelemben minősül
jogorvoslatnak (vesd össze: 13.1. pont).
9.5.3.1. A kijavítás
A kijavítás a határozat érdemét nem befolyásoló (név-, szám-, számítási) hibáinak, illetve
elírásainak korrigálása. A kijavítás nem terjeszkedhet túl a korrekción, nem járhat az érdemi kérdések megváltoztatásával.
Amennyiben a kijavítás a határozat rendelkező részét érinti, akkor – ha a törvény a kijavított határozat ellen enged jogorvoslatot – a szabálysértési hatóság határozata ellen
a kijavítással érintett rész vonatkozásában panasznak, a bíróság végzése ellen fellebbezésnek
van helye [Szabs. tv. 97. § (4) bek.].
9.5.3.2. A kiegészítés
Kiegészítésre akkor van szükség, ha a hatóság valamely lényeges kérdésről – amelyről
döntenie kellett volna – nem határozott, vagy a határozatnak valamely (a jogszabály által
megkövetelt) tartalmi eleme hiányzik. Ilyen lehet például, ha a hatóság nem dönt a kártérítésről vagy az eljárási költségekről.
A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon túl nincs helye a hivatalból történő
kiegészítésnek.
Akinek kiegészítésre okot adó mulasztás törvényben meghatározott jogát vagy jogos
érdekét sérti, a jogsérelemről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül kérheti a határozat kiegészítését. A jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon túl a határozat
kiegészítésének nincs helye.
A kiegészítést elrendelő határozat vagy végzés elleni jogorvoslatra a kiegészített határozat vagy végzés elleni jogorvoslati szabályokat kell alkalmazni [Szabs. tv. 97. § (4),
(6) bek.].

9.6. A szabálysértési költség
9.6.1. A szabálysértési költség fogalma
Szabálysértési költség
• mindaz a költség, amelyet az állam a szabálysértés bizonyítása érdekében a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtásának befejezéséig, továbbá a perújítási eljárás
során előlegezett;
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• az eljárás alá vont személynek, a sértettnek, továbbá az eljárás alá vont személy,
illetve a sértett képviselőjének az ügyben felmerült indokolt készkiadása és díja,
akkor is, ha azt az állam nem előlegezte;
• a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával való
megváltása esetén a közérdekű munka végzéséhez beszerzett foglalkoztathatósági
szakvélemény költsége.
Jogeset 9. megoldása. A szabálysértési költség fogalmát kiterjesztően kell értelmezni,
a helyszíni, már a rendőri intézkedés pillanatában megelőlegezett költséget is bele kell
érteni, hiszen mindaz a szabálysértés bizonyítása érdekében merült fel.

A szabálysértési költség nem azonos az eljárás tényleges költségeivel. Ez utóbbi magában foglalja többek között az eljárásban a hatóságok oldaláról a részt vevő személyek munkabérét,
a hivatali helyiségek fenntartási költségeit, az ügyben alkalmazott technikai eszközök költségeit stb. Az ügyben keletkezett költség tehát lényegesen nagyobb, mint a szabálysértési
költség.
Az elővezetés költségéről és annak viseléséről lásd a tankönyv 11.1.7. pontját. A közvetítői eljárás költségéről és annak viseléséről lásd a tankönyv 16.3.6. pontját. A szabálysértési
jogsegély költségéről és annak viseléséről lásd a tankönyv 19.2.6. pontját.
9.6.2. A szabálysértési költség viselése
Főszabályként az eljárás alá vont személy viseli a szabálysértési költséget, ha a szabálysértés
elkövetése miatt joghátrányt alkalmaztak vele szemben [Szabs. tv. 92. § (1) bek.].
A feljelentés elutasítása és a szabálysértési eljárás megszüntetése esetén a szabálysértési
költség az államot terheli, de az eljárás alá vont személyt kötelezni kell annak a költségnek
viselésére, amely a mulasztása folytán merült fel [Szabs. tv. 92. § (4) bek.].
Az állam viseli
• azt a költséget, amely annak következtében merült fel, hogy az eljárás alá vont személy a magyar nyelvet nem ismeri, hallássérült, siketvak, beszédfogyatékos [Szabs.
tv. 92. § (3) bek.];
• a büntetésként kiszabott közérdekű munka végzéséhez beszerzett foglalkoztathatósági szakvélemény költségét [Szabs. tv. 92. § (1a) bek.].
Amennyiben a költségek személyenként elkülöníthetők, úgy a személyek külön-külön kötelezhetők a viselésre, ha azonban erre nincs mód, akkor egyetemlegesen marasztalhatók.
Ha az eljárás alá vont személyek felelőssége egymástól jelentősen eltér, úgy az eljárási
költséget arányosan kell elosztani közöttük. Előfordulhat több eljárás alá vont személlyel
kapcsolatban, hogy ügyükben egymástól eltérő döntés születik. Jelen esetben azt az eljárás
alá vont személyt kell kötelezni a költség viselésére, akit felelősségre vontak, annak az esetében pedig, akivel szemben az eljárást megszüntették, a költséget az állam viseli.
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9.6.3. Költségmentesség
Amennyiben az eljárás alá vont személy jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tudja
megfizetni a szabálysértési költséget, ő vagy képviselője költségmentességet kérhet. A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság annak engedélyezi a költségmentességet, aki a 26/2017.
(XII. 27.) IM rendeletben meghatározottaknak megfelelően igazolja a jövedelmi helyzetét.
Az eljárás alá vont személynek a kérelméhez csatolnia kell:
• a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak a 30 napnál nem
régebbi munkáltatói jövedelemigazolását;
• vagy nyugdíjszelvényét, vagy a nyugdíj fizetési számlára való utalása esetén az utolsó
havi fizetési számlakivonatát;
• nyilatkoznia kell az ingatlantulajdonról; valamint
• különleges méltánylást érdemlő körülmények fennállásáról.
Ha az ügyfélnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs munkáltatója, és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor az ügyfél a kérelmében
nyilatkozik e tényről.
A szabálysértési költség végrehajtásáról lásd a tankönyv 17.6. pontját.

10. Bizonyítás a szabálysértési eljárásban
Jogeset 10. Az előkészítő eljárást folytató szerv T. G.-t eljárás alá vont személyként
hallgatja meg sikkasztás szabálysértése [Szabs. tv. 177. § (1) bek. a) pont II. fordulat]
miatt indult eljárásban. A meghallgatásán figyelmeztetik, hogy nem köteles vallomást tenni, a vallomás tételét bármikor megtagadhatja, viszont amit mond, az bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetést nem rögzítik a jegyzőkönyvben. T. G.
úgy dönt, beismerő vallomást tesz. Ezt követően nem figyelmeztetik arra sem, hogy
vallomásában mást hamisan nem vádolhat. Felhasználható-e a vallomása bizonyítási
eszközként?

A szabálysértési kódex elődjéhez hasonlóan önálló szerkezeti egységben szabályozza a bizonyítást. A Szabs. tv. X. fejezete A bizonyítás általános szabályai címet viseli, ami a kérdéskör bármely eljárási szakaszban irányadó statikus szabályait jelenti. A kódex az eljárás
dinamikus szabályai között is tartalmaz további rendelkezéseket a bizonyítás vonatkozásában [vesd össze például: Szabs. tv. 101. § (5) bek., 112. § (1) bek., 120. § (4) bek. stb.].

10.1. Alapvetés
10.1.1. A bizonyítás tárgya
I. A tényállás tisztázása cím alatt a kódex elsősorban a bizonyítás tárgyára vonatkozó szabályozást tartalmaz.
A) A szabálysértési hatóság és a bíróság az ügy megítélése szempontjából lényeges
körülményeket köteles tisztázni [Szabs. tv. 56. § (1) bek. első mondat]. Ezek elsősorban
azok a körülmények, amelyek a törvényi tényállás tárgyi és alanyi elemeivel, a felelősségre
vonás akadályaival, a büntetéskiszabást meghatározó körülményekkel kapcsolatosak, illetve
a hatáskörre (illetékességre) vonatkozó vagy más eljárási szabály (például a tanúzás alóli
mentesség) alkalmazhatósága szempontjából lényegesek.
B) A Szabs. tv. a bizonyítás tárgyát negatív oldalról is meghatározza, nem kell ugyanis
bizonyítani azon tényeket,
• amelyek köztudomásúak vagy
• amelyekről a hatóságnak hivatalos tudomása van [Sztv. 56. § (2) bek.].
A köztudomású tények az esetek többségében bizonyos természeti jelenségek megfigyelésein, általános emberi élettapasztalatokon vagy visszatérően ismétlődő törvényszerűségeken
alapulnak, amelyek azonos feltételek mellett azonos módon működnek. Bizonyítás tárgyát
képezheti azonban, hogy konkrét körülmények között is érvényesül-e egy egyébként általánosan elfogadott összefüggés.
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A hatóságnak hivatalos tudomása van azokról a tényekről, amelyeket például saját
korábbi eljárása során ismert meg, vagy az általa vezetett hatósági nyilvántartásban szerepelnek.
II. További bizonyítási eszközök beszerzése a törvényhozó szándékai szerint eleve kivételes jelenség a szabálysértési eljárásban. Az érdemi döntést ugyanis az eljáró hatóságok
számára – a hatósági észlelésből vagy a feljelentésből – eleve rendelkezésre álló adatok
alapján kell meghozni. Kizárólag akkor kell bizonyítási eszközöket beszerezni, ha ezek
az adatok az érdemi döntéshez nem elegendők [Szabs. tv. 56. § (1) bek. második mondat].
Ilyen helyzet különösen abból fakadhat, hogy a feljelentés adathiányos, ellentmondásos,
vagy valótlan tényállást tartalmaz.
10.1.2. A bizonyítás eszközei
I. A korábbi kódex a bizonyítás eszközeit példálózóan sorolta fel, közöttük nevesítette
a tanúvallomást, a szakvéleményt, a tárgyi bizonyítási eszközt, az okiratot, a szemlét
és az elkövető vallomását [1999. évi Sztv. 53. § (1) bek.]. A Szabs. tv. a bizonyítási eszközökről ilyen példálódzó felsorolást sem tartalmaz, azok köre csak az ezekre vonatkozó
érdemi rendelkezésekből (vesd össze: Szabs. tv. 58–71. §) következtethető ki. A Szabs. tv.
ezenfelül elődjétől némileg eltérően úgy rendelkezik, hogy „a szabálysértési hatóság a törvényi keretek között szabadon választhatja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt” [57. §
(1) bek.]. A korábbi jogszabály megfelelő rendelkezése [1999. évi Sztv. 52. § (3) bek.] ugyanis
még nem tartalmazta a „törvényi keretek között” kitételt. A két jogszabály összevetéséből
a történeti értelmezés körében arra is lehetne következtetni, hogy az új kódex a bizonyítási eszközök körét taxatíve nevesíti. Ezzel viszont éppenséggel ellentétes következtetésre
vezet a miniszteri indokolás azon megállapítása, hogy „a bizonyítás eszközei lehetnek különösen a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a szemle
és az eljárás alá vont személy vallomása, de ezeket a törvény nem sorolja fel, pontosan
azért, mert a felsorolás nem lehet teljes”. Ebből ugyanis az a következtetés vonható le, hogy
a Szabs. tv. 58–71. §-ában továbbra is a bizonyítási eszközök példálódzó felsorolását adja
(részletesebb levezetés nélkül így: Bisztriczki–Kántás 2012, 165.).
II. A törvényi rendelkezések és javaslat miniszteri indokolása szerint tehát a szabálysértési
eljárásban a bizonyítás nevesített eszköze a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a szemle, a szembesítés és az eljárás alá vont személy vallomása.
A Szabs. tv. kifejezetten nem tesz különbséget a bizonyítási eljárások és a bizonyítási
eszközök között, így a szemlét és a szembesítést is bizonyítási eszköznek tartja (ezt erősíti
meg a 2013. évi XCIII. törvény 137. §-ához fűzött indokolás is). Ezzel azonban a büntetőeljárás szabályozásában már meghaladott (az 1973. évi Be.-re visszavezethető) nézetet
konzervál a szabálysértési jogban. A szabálysértési jognak is igazodnia kellene (kellett
volna) ahhoz a Be. megalkotásakor már helyesen érvényesített felismeréshez, hogy a szemle
és a szembesítés nem bizonyítási eszköz, hanem bizonyítási eljárás (vesd össze: Be. VII. fejezet VII. cím).

Bizonyítás a szabálysértési eljárásban

183

A szabálysértési jogban egyébként sincs akadálya a Szabs. tv. által nem nevesített, de
a Be.-benfelsorolt további bizonyítási eljárások, azaz a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási
kísérlet, szakértők párhuzamos meghallgatása alkalmazásának. Ebben az esetben csak a vonatkozó eljárási szabályok meghatározása okozhat gondot. Álláspontunk szerint garanciális
szempontból nem lehet probléma abból, ha a jogalkalmazók a Be. megfelelő rendelkezéseit
(120–122., 125. §) megfelelően alkalmazzák.
Bizonyítási eszközre vonatkozó további rendelkezés még a Szabs. tv. 32. §-ának(3) bekezdése, amely szerint a helyszíni bírság kiszabása esetén a szabálysértés elkövetésének
elismerése bizonyítékként értékelendő. A szabálysértés elkövetésének elismerése nem
azonos az eljárás alá vont személy vallomásával, mivel az ahhoz kapcsolódó garanciák [például Szabs. tv. 71. § (2) bek.] nem érvényesülnek. A szabálysértés elkövetésének elismerése
azonban bizonyíték, annak forrása pedig az eljárás alá vont személy nyilatkozata, ami így
bizonyítási eszköz. Ha az eljárás alá vont személy nyilatkozatában foglalt valamely releváns tény (ki valósította meg a szabálysértést) a hatóság észlelésével vagy más bizonyítási
eszközökből eredő bizonyítékokkal ellentétes, azt nem lehet elfogadni. A szabálysértési
pénzbírságot bárki kifizetheti [Szabs. tv. 141. § (14) bek.], de a szabálysértési felelősséget
nem vállalhatja át.
III. A szabálysértési hatóság a törvényben nevesített bizonyítási eszközök közül is alapvetően szabadon választhatja meg azt, amely az adott ügyben az adott tény bizonyítására
szolgál [Szabs. tv. 57. § (1) bek.]. A szabálysértési jogban sincs tehát főszabály szerint törvényben meghatározva, hogy valamilyen tény csak adott típusú (vagy számú) bizonyítási
eszközzel bizonyítható. A szabálysértési jogban is irányadó büntetőbírói gyakorlat szerint
téves az arra alapított felmentő ítélet, amely szerint egyetlen tanú vallomása alapján a vádlott bűnössége nem állapítható meg (BH 1987. 391.)
A szabálysértési hatóság ilyen irányú szabadságát csak törvény kifejezett rendelkezése
korlátozhatja. Ilyen például az a rendelkezés, amely tilalmazza bizonyos, a közvetítői eljárás során tett nyilatkozatok bizonyítási eszközként való felhasználását [Szabs. tv. 82/H. §
(7) bek.] (vesd össze: 16.3.4. pont).
A bizonyítási eszközök szabad megválasztására vonatkozó rendelkezés – megfogalmazásával szemben – nemcsak a szabálysértési hatóságra, hanem a bíróságra is vonatkozik.
IV. Nem használható fel az a bizonyítási eszköz, amelyet bűncselekmény útján vagy
más tiltott módon, illetve a résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szereztek
be [Szabs. tv. 57. § (3) bek.]. Az első csoportba tartozik a kényszervallatással kicsikart
vallomás (Btk. 303. §), a másodikba pedig az ügyészi határozat nélkül lefoglalt postai küldemény [Szabs. tv. 75. § (3) bek.]. Nem tekinthető a törvénnyel ellentétesen beszerzettnek
egy bizonyíték pusztán azért, mert a beszerzése során a hatóságok egy kisebb jelentőségű
eljárási hibát vétettek, így például a lefoglalás érdekében a dolog birtokosát előzetesen
nem szólították fel arra, hogy a keresett dolgot adja át [vesd össze: Szabs. tv. 76. § (1) bek.].
Jogeset 10. megoldása. T. G. vallomása felhasználható bizonyítási eszközként. A figyelmeztetés jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén nincs arról szó, hogy a bizonyítási eszközt az eljárás alá vont személy eljárási jogainak lényeges korlátozásával
szerezték volna meg.
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Ezenfelül a szabálysértési kódex egyes rendelkezései [Szabs. tv. 61. §, 71. § (2) bek. második
mondat] kifejezetten rendeznek egyes törvénysértően beszerzett bizonyítási eszközök kizárásáról (vesd össze: 10.2.2., 10.2.3, illetve 10.9. pont).
VI. A bizonyítási eszközök a bizonyítékok forrásai. Az azokból eredő bizonyíték lehet
maga az eljárás során bizonyítandó tény (vesd össze: 10.1.1. pont) vagy olyan további tény,
amelyből az eljárás során bizonyítandó tényre vonható le ténybeli következtetés.
A hatóság (bíróság) a bizonyítékokat (ezáltal a bizonyítási eszközöket) egyenként
és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. A bizonyítékok értékelésének tipikus dilemmája, amikor
adott kérdésben (például az illető jelen volt-e a tett helyszínén) a tanú és az eljárás alá
vont személy vallomása – még a szembesítést (Szabs. tv. 70/A. §) követően is – ellentétes
marad (Bisztriczki–Kántás 2012, 161.). A belső meggyőződésre alapított jogalkalmazói
mérlegelés feletti kontroll biztosítéka az, hogy az ügyintéző (bíró) a határozatban a bizonyítékok (vagy akár a bizonyítási eszközök) elfogadását (ha a törvény szerint röviden is,
de) indokolni köteles [Szabs. tv. 96. § (1) bek. e) pont]. Az indokolás címzettje ugyanis nemcsak az eljárásban részt vevő személyek, hanem a jogorvoslati fórumként eljáró bíróság is
(Bisztriczki–Kántás 2012, 161.).
VII. A szabálysértési eljárásban is felhasználhatók bizonyítékként olyan bizonyítási eszközök, amelyeket az arra feljogosított hatóságok törvényes eljárásuk keretében szereztek
meg [Szabs. tv. 57. § (2) bek.]. Ezek legjobb példája annak a büntetőeljárásnak az irata,
amely az adott cselekmény miatt indult, de a nyomozóhatóság, az ügyész vagy a bíróság
a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az ügyet átteszi a szabálysértési hatósághoz
vagy a szabálysértés miatt eljáró bírósághoz. A szabálysértési eljárásban felhasználhatók
annak a közigazgatási hatósági ügynek (például ellenőrzésnek) az iratai is, amelyben a feljelentést [Szabs. tv. 78. § (1) bek.] megtették. A más törvényes eljárásban megszerzett bizonyítékok a szabálysértési eljárásban leggyakrabban okiratként (Szabs. tv. 69. §), illetve
ritkábban tárgyi bizonyítási eszközként (Szabs. tv. 68. §) jelennek meg.
A NAV hatáskörébe utalt szabálysértések elkövetésének bizonyítása során a NAV vámszerve felhasználhatja mindazokat az iratokat és egyéb bizonyítékokat, amelyeket a vámhatóság a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényben, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényben (NAV-törvény) meghatározott feladatainak teljesítése alkalmával szerzett be, vagy azoknak a végrehajtása során
került birtokába. A vámhatóság jövedéki és vámigazgatási eljárása, továbbá a büntetőeljárás,
valamint más hatóság jogszerű eljárása során bizonyított tényekre a szabálysértési eljárásban
újabb bizonyítási eljárást lefolytatni nem szükséges [32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 2. §].

10.2. A tanúvallomás
10.2.1. A tanú
I. A Szabs. tv. alapvetően átvette a korábbi kódex tanúvallomásra vonatkozó szabályozását.
Ennek körében azonban csak a tanúvallomás bizonyítási eszközként való felhasználható-
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ságát mondja ki [Szabs. tv. 58. § (1) bek.], de pozitív oldalról nem rendelkezik arról, hogy
kit lehet tanúként meghallgatni. Ennek vonatkozásában továbbra is irányadó azonban a korábbi kódex azon rendelkezése, hogy tanúként az hallgatható meg, akinek olyan tényről
van tudomása, amelynek a szabálysértési ügy szempontjából jelentősége van [1999. évi
Sztv. 54. § (1) bek.].
II. A tanúnak a tudomására jutott tényekről kell nyilatkoznia, nem feladata a véleményközlés
vagy következtetések levonása. A tanú nyilatkozhat általa személyesen érzékelt tényről, illetve hallomás útján tudomására jutott tényről is. Ebben a két vonatkozásban természetesen
vallomásának bizonyító ereje nem feltétlenül azonos.
III. A tanú köteles meghallgatás végett az idézésre megjelenni, vallomást tenni [Szabs. tv.
58. § (2) bek.], és az igazat mondani (Bisztriczki–Kántás 2012, 167.).
A) Az idézésre való megjelenés tekintetében lásd a tankönyv 9.2.1. pontját. A tanúnak
olyan állapotban kell megjelennie, hogy meghallgatható legyen [Szabs. tv. 88. § (1) bek.].
Az idézett tanú a meghallgatásáról csak a szabálysértési hatóság engedélyével távozhat.
Nem köteles megjelenni az a tanú, aki szóbeli meghallgatása helyett írásban tesz vallomást, és tanúként ezt követően sem idézik meg [Szabs. tv. 62/A. § (1) bek.].
A megjelenési kötelezettség megszegése miatt a tanú rendbírsággal sújtható [Szabs.
tv. 77. § (1) bek. g) pont], illetve a megjelenési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos
költségek viselésére kötelezhető [Szabs. tv. 88. § (1) bek.].
Kiskorú tanúként való idézéséről a gondozóját azzal a felhívással kell értesíteni, hogy
a megjelenéséről gondoskodjék [Szabs. tv. 62. § (8) első mondat]. Ha a kiskorú a 14. életévét nem töltötte be, tanúként a gondozója útján kell idézni, illetve értesíteni [Szabs. tv.
62. § (8) második mondat]. Ha ezekben az esetekben a kiskorú nem jelenik meg, a kiskorú
gondozója rendbírsággal sújtható, ha nem igazolja, hogy a kiskorú távolmaradásában vétlen
[Szabs. tv. 77. § (1) bek. h) pont].
B) A tanú főszabály szerint köteles vallomást tenni, a vallomástétel akadályaira lásd
a tankönyv 10.2.2. pontját. Bizonyos kérdésekre azonban a tanú akkor is köteles válaszolni,
ha a vallomástételt megtagadhatja [vesd össze: Szabs. tv. 62. § (2) bek.]. Ha a tanú a vallomástételt – a következményekre való figyelmeztetés után – jogosulatlanul megtagadja,
rendbírsággal sújtható [Szabs. tv. 77. § (1) bek. d) pont].
C) Ha a tanú vallomást tesz, akkor köteles igazat mondani. Ellenkező esetben – legalábbis cselekményének szándékossága esetén – hamis tanúzást (Btk. 273. §) valósít meg.
IV. A tanúzási kötelezettség teljesítése miatt számos költség merülhet fel, elsősorban a szabálysértés miatt eljáró hatósághoz való oda- és hazautazás költsége. A szabálysértési hatóság
(bíróság) a tanú megjelenésével felmerült költséget köteles megtéríteni. Erre csak a tanú
kérelmére kerülhet sor (hivatalból nem), de a megtérítés kérelmezésének lehetőségére a tanút
meghallgatásának befejezésekor figyelmeztetni kell [Szabs. tv. 58. § (3) második mondat].
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10.2.2. A tanú vallomástételének akadályai
I. A szabálysértési kódex a tanú vallomástételének akadályait alapvetően a korábbi kódexre
[1999. évi Sztv. 57. § (1) bek.] építve határozza meg, körüket azonban kiegészíti a minősített
adatokkal kapcsolatos esetkörrel [Szabs. tv. 59. § (1) bek. b) pont].
II. A Szabs. tv. 59. §-a az úgynevezett abszolút tanúzási akadályokat szabályozza. A törvényben felsorolt esetekben az illetőt nem lehet tanúként kihallgatni, akkor sem, ha
ahhoz hozzájárulna. A vallomástétel akadályait a Szabs. tv. vagy más törvény határozhatja meg. A hatóság további vallomástételi akadályokat nem állíthat, így például nem
tilthatja meg a vallomástételt, például a tanú „elfogultsága” miatt.
A) Nem lehet tanúként kihallgatni, akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt
nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás [Szabs. tv. 59. § (1) bek. a) pont]. Az érzékszervi vagy szellemi fogyatékosság önmagában nem feltétlenül akadálya a tanúként való
meghallgatásnak. Attól nem várható helyes vallomás, aki például testi fogyatékossága miatt
a konkrét tényt nem észlelhette (Bisztriczki–Kántás 2012, 168.), illetve szellemi fogyatékossága miatt észlelései elmondására (vagy leírására) nem képes. Erre figyelemmel az is
lehet, hogy a testi fogyatékosság (látássérülés) csak bizonyos tényekre vonatkozó kérdések
feltételét akadályozza meg.
B) Nem lehet tanúként kihallgatni a minősített adatról azt, aki a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést [Szabs. tv.
59. § (1) bek. b) pont].
Ha közigazgatási, bírósági, szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban a titoktartásra kötelezettnek nemzeti minősített adatról [2009. évi CLV. törvény 3. § 1. a) pont] kell
nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alól az adatot minősítő személy adhat felmentést
[2009. évi CLV. törvény 14. § (5) bek.]. A minősítő feladat- és hatáskörében minősítésre
jogosult személy [2009. évi CLV. törvény 3. § 3. pont]. A minősítőket a 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdése sorolja fel (ilyen a kormány tagja, Magyarország külképviseletének
vezetője stb.). A felmentés megadására nem bármelyik minősítő, hanem az jogosult, aki
az adott adatot minősítette.
A minősítők minősítői jogkörüket írásban meghatározott körben átruházhatják {például a kormány tagja a helyettes államtitkárra [2009. évi CLV. törvény 4. § (2) bek.]}. Ilyen
esetekben a felmentés megadására az eredeti és az átruházott jogkör gyakorlója is jogosult,
függetlenül attól, hogy az adatot eredetileg melyikük minősítette.
Minősített adat még a külföldi minősített adat [2009. évi CLV. törvény 3. § 1. b) pont]
is, amelynek vonatkozásában a nemzeti minősített adatra vonatkozó fenti szabályokat akkor
kell alkalmazni, ha az Európai Unió jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy megállapodás
másként nem rendelkezik [2009. évi CLV. törvény 9. § (7) bek.]. A minősítő az Észak-atlanti
Szerződés Szervezete (NATO), a Nyugat-európai Unió (NYEU), valamint az Európai Unió
Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Atomenergia-közösség (Euratom), az Európai
Rendőrségi Hivatal (Europol), az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége
(Eurojust) szervezetébe tartozó személy.
A felmentésre irányuló megkeresésben azonosításra alkalmas módon meg kell jelölni
azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik [Szabs. tv. 39. § (3) bek.].
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C) Nem lehet tanúként kihallgatni, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené
[Szabs. tv. 59. § (2) bek.]. A foglalkozással, hivatás gyakorlásával vagy közmegbízatással
járó titoktartási kötelezettséget (és feloldásának lehetőségét) külön jogszabályok határozzák meg.
C/1. Az egészségügyi dolgozót (az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személyt) minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos,
valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény
vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól,
hogy az adatokat közvetlenül a betegtől, vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg [1997. évi
CLIV. törvény 138. § (1) bek.]. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre,
ha ez alól a beteg felmentést adott, vagy jogszabály az adat szolgáltatásának kötelezettségét
írja elő [1997. évi CLIV. törvény 138. § (2) bek.].
C/2. Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről
az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást
[Üvtv. 9. § (1) bek.]. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. Az ügyfél vagy a jogutódja a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat [Üvtv.
12. § (1) bek.]. A titoktartási kötelezettség alóli kivételeket az Üvtv. is szabályozza, így például az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellene indult büntetőeljárásban a védekezéshez
való jogának érvényesüléséhez szükséges mértékben feltárhatja az ügyvédi titkot [Üvtv.
12. § (3) bek.]. Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független
az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül
fennmarad [Üvtv. 9. § (4) bek.].
C/3. A szabálysértési jogban e körbe sorolandó azon az egyházi személy (a vallási
tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja) ismerete
arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn.
B–C) A Szabs. tv. 57. §-a(1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése akkor is tanúzás
alóli abszolút mentességet szabályoz, ha a titoktartási kötelezettség alól az illetőt fel lehet
menteni. A felmentés megadása ugyanis a titok vonatkozásában rendelkezési jogosult, nem
pedig a tanúként meghallgatni kívánt személy döntésétől függ.
A szabálysértési jogban is megfelelően irányadó azonban az a gyakorlat, hogy a bűncselekmény elkövetésénél közreműködő ügyvéd, akinek például az okirat hamis voltáról
nem volt tudomása, a titoktartási kötelezettségre hivatkozva e körben a tanúvallomást nem
tagadhatja meg (FBK 1994/40., ÍH 2010.104.) (Bisztriczki–Kántás 2012, 168–169.). Még
akkor sem, ha az ügyvédet terhelő titoktartási kötelezettség a szabálysértési jogban nem
relatív, hanem abszolút tanúzási akadály.
D) Olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd felmentés
esetén sem hallgatható ki tanúként [Üvtv. 9. § (3) bek.].
III. A Szabs. tv. 59. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdésének alkalmazása
esetén a felmentés kezdeményezése érdekében – a várható vallomás fontosságát is mérlegelve – a szabálysértési hatóság (bíróság) intézkedik. A felmentésre irányuló megkeresésben
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azonosításra alkalmas módon meg kell jelölni azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést
kérik [Szabs. tv. 39. § (3) bek.].
IV. Az abszolút tanúzási mentesség megsértésének eljárásjogi szankcióját tekintve a kódex
megkülönbözteti a Szabs. tv. 59. §-ának(1), illetve (2) bekezdésébe tartozó tilalmak megsértésének jogkövetkezményeit.
A Szabs. tv. kizárja minden olyan személy tanúvallomását a bizonyítási eszközök köréből, akitől (az adott tényre) testi vagy szellemi állapota miatt nem várható bizonyítékként
értékelhető vallomás (Szabs. tv. 61. §). A bizonyítékként való értékelés azonban csak azon
vonatkozásokban van kizárva, amelyekben az adott személy testi vagy szellemi állapota
miatt nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás.
Nem vehető figyelembe bizonyítékként az a minősített adat sem, amelyre a tanú a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést.
Az eljárásjogi szankció nem vonatkozik a Szabs. tv. 59. §-ának(2) bekezdésében szabályozott tanúzási akadályra. Felhasználhatók tehát azok a bizonyítékok, amelyek olyan
tanú vallomásából erednek, aki megsértette foglalkozásából, hivatásából vagy közmegbízatásából eredő titoktartási kötelességét.
10.2.3. A tanúvallomás megtagadásának lehetősége
I. A Szabs. tv. tanúvallomás megtagadására három esetkörben ad lehetőséget.
A) Az egész tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá vont személy hozzátartozója [Sztv. 60. § a) pont].
A tanú törvényből eredő igazmondási kötelezettsége könnyen összeütközésbe kerül
a hozzátartozója segítésére vonatkozó érzelmi késztetésekkel. A jogszabály ennek az erkölcsi konfliktushelyzetnek az elkerülésére úgy biztosít lehetőséget, hogy a tanút a vallomástétel megtagadására jogosítja fel. Ha azonban a tanú mégis a vallomást megtételét választja,
akkor őt is igazmondási kötelezettség terheli.
A hozzátartozó fogalmát – az Sztv. 29. §-ának(1) bekezdése értelmében – a szabálysértési jogban is a Btk. [459. § (1) bek. 14. pont] határozza meg. A tanú köteles is válaszolni
a mentességének megállapítására vonatkozó kérdésekre [Szabs. tv. 62. § (2) bek.]. A hozzátartozói kapcsolat fennállását a hatóságnak azonban, ha szükséges, ezen felül erre irányuló
okirati vagy más bizonyítással vizsgálnia kell.
Az eljárás alá vont személy hozzátartozója csak az egész vallomás megtagadására jogosult, az egyes kérdésekre való válaszadást – legalábbis Szabs. tv. 60. §-ánaka) pontjára
hivatkozással – nem tagadhatja meg. Lásd azonban a B) pontot.
B) A tanúvallomást megtagadhatja az, aki magát vagy hozzátartozóját szabálysértés
vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná, de csak az ezzel kapcsolatos kérdésben [Szabs.
tv. 60. § b) pont]. Ebben az esetben tehát – az előző esetkörrel ellentétben – nem az egész
tanúvallomást tagadható meg, hanem kizárólag az olyan kérdés(eke)re való válaszadás,
amivel az illető magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná.
A szabálysértés, amelynek elkövetésével a tanú magát (hozzátartozóját) vádolná,
az eljárás tárgyát képező vagy más szabálysértés is lehet. Az eljárás alá vont személy
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hozzátartozója erre a rendelkezésre hivatkozással akkor is megtagadhatja a vallomást
az eljárás tárgyát képező szabálysértéssel kapcsolatos kérdés tekintetében, ha hozzátartozói
minőségére tekintettel az egész vallomást megtagadhatta volna.
Az a tanú, aki a feltett kérdésre adandó válasszal önmagát bűncselekménnyel vádolná,
az ilyen kérdésre akkor is megtagadhatja a tanúvallomást, ha a kérdéses bűncselekmény
miatt már jogerősen elítélték [a szabálysértési kódex tekintetében is irányadó tehát a Kúria
a Be. 82. §-a(1) bekezdésének b) pontjához kapcsolódó BKv 9. számú állásfoglalása].
C) A tanúvallomást megtagadhatja az a médiatartalom-szolgáltató (vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy) is, amely
(aki) tanúvallomásával a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, az ezzel kapcsolatos kérdésben
[Szabs. tv. 60. § c) pont].
A médiatartalom-szolgáltató a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályai
ról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató [Szabs. tv. 29. § (2) bek. d) pont], azaz
a médiaszolgáltató, illetve bármely médiatartalom szolgáltatója (2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 43. pont). Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért,
és meghatározza annak összeállítását. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti,
és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében
(2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 41. pont). Médiatartalom: valamennyi médiaszolgáltatás során, valamint sajtótermék által kínált tartalom (2010. évi CLXXXV. törvény 203. §
42. pont). Médiaszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében,
gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül (2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 40. pont).
Ez a mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszűnése után is fennmarad
(Szabs. tv. 60/A. §).
II. Nem használható fel bizonyítékként az olyan tanú vallomása, akit (annak megtétele
előtt) – a Szabs. tv. 62. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével – nem
figyelmeztették a Szabs. tv. 60. §-ában meghatározott jogára.
Felhasználható azonban bizonyítékként az olyan tanú vallomása, akit a Szabs. tv.
62. §-ának(3) bekezdésében foglalt rendelkezést megsértve nem figyelmeztettek
• más jogaira (például hogy kérheti nevének zárt kezelését [Szabs. tv. 63. §]);
• kötelezettségeire (az engedély nélküli eltávozás tilalmára);
• a hamis tanúzás (hamis vád) jogkövetkezményeire.
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10.2.4. A tanú meghallgatása
I. A vallomástétel zavartalansága érdekében a tanúkat egyenként kell meghallgatni [Szabs.
tv. 62. § (1) bek.]. Ez természetesen nem akadálya a meghallgatás után a tanúk szembesítésének (Szabs. tv. 70/A. §).
II. A meghallgatást megelőzően meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. Ebben
a vonatkozásban továbbra is irányadók azok az adatok (tanú neve, születési ideje és helye,
anyja neve, lakóhelye, személyazonosító okmányának száma), amelyekre a korábbi kódex
külön utalt [1999. évi Sztv. 55. § (2) bek.].
Ezt követően azt kell megállapítani, hogy az eljárás alá vont személynek vagy a sértettnek hozzátartozója-e, illetve az ügyben más okból érdekelt vagy elfogult-e. Ezekre
a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadhatja
[Szabs. tv. 62. § (2) bek.].
III. Erről ugyan a Szabs. tv. külön nem rendelkezik, de a korábbi kódexszel egyezően ezt
követően kell tisztázni, hogy a tanú meghallgatásnak van-e törvényes akadálya (Szabs. tv.
59. §).
IV. Ha a tanú meghallgatásnak nincs törvényes akadálya, akkor a tanút a vallomás megkezdése előtt figyelmeztetni kell jogaira, kötelezettségeire [Szabs. tv. 62. § (3) bek. I–II. fordulat].
A) Ennek körében különösen a vallomás megtagadásának lehetőségeire kell figyelmeztetni. A Szabs. tv. 60. §-ának a) pontjában foglalt lehetőségre is attól függetlenül kell
a tanút figyelmeztetni, hogy korábban nyilatkozott-e arról, hogy az eljárás alá vont személy
hozzátartozója.
B) Ha a tanú a vallomástételt (legalábbis egészében) nem tagadja meg, akkor kell figyelmeztetni a hamis tanúzás, valamint a hamis vád jogkövetkezményeire [Szabs. tv. 62. §
(3) bek.]. A tanút arra is figyelmeztetni kell, hogy nem csupán hamis vallomás megtételével,
hanem bizonyos tények, körülmények elhallgatásával is elkövethető a hamis tanúzás.
A–B) 1. A figyelmeztetések megtörténtét jegyzőkönyvbe kell foglalni. Erről a Szabs.
tv. csak az eljárás alá vont személy figyelmeztetésénél rendelkezik, a tanú vallomása kapcsán külön nem [Szabs. tv. 71. § (2) bek. második mondat]. Ebből azonban nem lehet arra
következtetni, hogy a tanú figyelmeztetésének jegyzőkönyvi rögzítése mellőzhető lenne.
Az általános szabály értelmében ugyanis a jegyzőkönyvben a szükséges részletességgel
és oly módon kell leírni az eljárási cselekményt, hogy annak alapján az eljárási szabályok
megtartását is nyomon lehessen követni [Szabs. tv. 91. § (3) bek. első mondat].
2. A figyelmeztetéseket a 18. életévét be nem töltött tanú korára és érettségére figyelemmel, számára érthető módon kell megfogalmazni [Szabs. tv. 62. § (5) bek. első mondat].
C) A tanút kihallgatásának befejezésekor is figyelmeztetni kell arra, hogy kérelmére
a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró bíróság, ügyész vagy nyomozóhatóság megállapítja és megtéríti.
V. A szabálysértési kódex részletesen szabályozza, hogy az eljárás résztvevői közül ki lehet
jelen a tanúk meghallgatásán.
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A) A tanú meghallgatásakor a még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen [Szabs.
tv. 62. § (7) bek.].
B) Az eljárás alá vont személy jelen lehet a tanú meghallgatásakor, sőt a tanúk meghallgatása lehetőség szerint az ő jelenlétében történik. A Szabs. tv. azonban nem írja elő
kötelezően az eljárás alá vont személy jelenlétét a tanúmeghallgatáskor, mégpedig sem
a szabálysértési hatóság, sem a bíróság eljárásánál [Szabs. tv. 62. § (1) bek. első mondat].
A tanú meghallgatásáról az eljárás alá vont személyt értesíteni kell [Szabs. tv. 87. § (4) bek.].
A szabálysértési hatóság által foganatosított meghallgatás esetében a szabályszerűen értesített eljárás alá vont személy távolmaradása nem akadálya a tanú meghallgatásának [Szabs. tv. 62. § (1) bek. második mondat]. Az utóbbi rendelkezésből argumentum
a contrario viszont az is következik, hogy a bírósági jogorvoslat során a tanú nem hallgatható meg a szabályszerűen értesített eljárás alá vont személy távollétében. Ilyen esetekre
nézve a kódex csak arról rendelkezik, hogy a szabályszerűen értesített eljárás alá vont
személy távollétében a tárgyalás megtartható [Szabs. tv. 110. § (4) bek.]. Erre figyelemmel
viszont gyakorlatilag célszerű, hogy a bíróság, ha tanú meghallgatását szükségesnek
tartja, akkor az eljárás alá vont személyt idézze a tárgyalásra [Szabs. tv. 110. § (3) bek. első
mondat]. Az eljárás alá vont személy távolmaradása természetesen a kifogás elintézése
esetén sem akadálya annak, hogy a bíróság a tanúvallomásról korábban (a szabálysértési
hatóság eljárásában) felvett jegyzőkönyvet a tárgyaláson felolvasással az eljárás anyagává
tegye, vagy arra más tanúkat nyilatkoztasson.
C) Ha a tanú minősített adatról tesz vallomást, akkor meghallgatásán nem lehet jelen
az eljárás alá vont személy és az eljárás egyéb résztvevője [Szabs. tv. 62. § (7) második
mondat]. E rendelkezés alkalmazásában az eljárás egyéb résztvevőire lásd a tankönyv
8.2. pontját. Jelen lehet tehát a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tagja, illetve
a bíró, a bírósági jogorvoslati eljárásban a szabálysértési hatóság képviselője [Szabs. tv.
110. § (8) bek.], illetve elzárással is büntethető szabálysértés miatti bíróság elé állítás esetén
a rendőrség képviselője [vesd össze: Szabs. tv. 125. § (1) és (4) bek.].
D) Ha elrendelték a tanú adatainak zártan kezelését (Szabs. tv. 63. §), az eljárás alá vont
személy a tanú meghallgatásán csak akkor lehet jelen, ha a tanú ehhez hozzájárul [Szabs.
tv. 62. § (7) bek. harmadik mondat].
E) A 18. életévét be nem töltött tanú meghallgatásán törvényes képviselője is részt
vehet [Szabs. tv. 62. § (6) bek.].
VI. A Szabs. tv. nem rendezi a meghallgatás érdemi lefolytatását, de továbbra is irányadónak
tekinthető azon, a korábbi kódexben szereplő szabályozás, hogy a tanúhoz kérdések intézhetők, illetve a tanúnak módot kell adni arra, hogy vallomását összefüggően adja elő. Sőt,
a vallomás önálló előadása után célszerű az irányított kérdéseket feltenni, amelyek a kevéssé
tisztázott körülményekhez terelik vissza a tanút.
A tanú rendszerint nemcsak a tényekről ad számot, hanem azokat kommentálja, értékeli. A hatóság feladata, hogy világosan megkülönböztesse egymástól a tényállításokat
és az értékítéleteket, illetve hogy a tanút az ügy szempontjából lényeges tények – általa
észlelt – tárgyszerű előadására szorítsa.
VII. A tanú vallomásai közötti eltérés esetében ennek okait meg kell kísérelni feltárni. Ez elsősorban a korábbi vallomásának az eljárás anyagává tételével, illetve a tanú elébe tárásával
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történik oly módon, hogy a tanúhoz kérdés intézendő az eltérés okát illetően. Amennyiben
az eltérés mélysége és jellege, valamint az eltérés okára adott magyarázat jellege indokolja,
szükséges lehet a tanú ismételt figyelmeztetése a hamis vád vagy hamis tanúzás törvényes
következményeire. A hatóság az ellentmondás tisztázása során képet kaphat a tanú szavahihetőségéről, amelyből az eltérő vallomások igazságtartalmára, bizonyító erejére következtethet.
Amennyiben a tanú korábbi vallomását visszavonja, és új vallomást tesz, a hatóság a fentiek
szerint juthat arra a következtetésre is, hogy a visszavont vallomást tekinti igaznak.
VIII. A 14. életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha
a vallomásától várható bizonyíték más bizonyítási eszközzel nem pótolható [Szabs. tv. 62. §
(4) bek.]. A 14. életévét be nem töltött személy meghallgatása esetén mellőzni kell a hamis
tanúzás és a hamis vád jogkövetkezményeire való figyelmeztetést [Szabs. tv. 62. § (5) bek.
második mondat].
IX. A tanú meghallgatása a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóság megkeresése útján is foganatosítható [Szabs. Vhr. 5. § (1) bek.]. Ha a meghallgatás iránti megkeresés több szabálysértési hatóságot is érinthet, a megkeresni kívánt
– a tanú lakóhelye és tartózkodási helye szerint illetékes – szabálysértési hatóságokat párhuzamosan is meg lehet keresni [Szabs. Vhr. 5. § (3) bek.].
X. A) A Szabs. tv. eredeti szövege nem biztosította, hogy a tanú a vallomását írásban tegye
meg. Az erre lehetőséget adó 62/A. §-át az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
szóló 2013. évi XCIII. törvény 135. §-aiktatta be. A módosító törvény javaslatának miniszteri
indokolása szerint az írásbeli tanúvallomás lehetőségét költségkímélés szempontjából, valamint az ideiglenesen vagy állandóan mozgásképtelen személyek tanúvallomásának beszerzése
érdekében volt indokolt megteremteni. A módosítás a jogrendszer koherenciájára tekintettel
is indokolt volt, hiszen írásos vallomásra a Be. szabályai is lehetőséget biztosítottak. A vallomás megtételének módjára vonatkozó precíz szabályozást az előterjesztő szerint garanciális
szempontok indokolták.
B) A szabálysértési hatóság (bíróság) engedélyezheti, hogy a tanú írásban tegyen vallomást. Erre a szóbeli meghallgatását (Szabs. tv. 62. §) követően vagy annak helyettesítéseként is lehetőség van. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy utóbb a tanút
a meghallgatása céljából a bíróság, a szabálysértési hatóság idézze [Szabs. tv. 62/A. § (1) bek.].
C) Az írásban tett vallomás garanciális követelmények miatt szigorú alakiságokhoz van
kötve, ugyanis azt a tanú saját kezűleg írja le, és írja alá [Szabs. tv. 62/A. § (1) bek.]. Az írásbeli
vallomásból ki kell tűnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint
a hamis tanúzás következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút az írásbeli vallomás
megtételének engedélyezésével egyidejűleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás
következményeinek ismertetésével figyelmeztetni kell [Szabs. tv. 62/A. § (2) bek.].
E rendelkezés alkalmazásában a vallomástétel akadályai kifejezés nem kizárólag a Szabs.
tv. 59. §-ban szereplő abszolút, hanem a 60. §-ban szereplő relatív tanúzási akadályokat is
magában foglalja.
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10.2.5. A tanú adatainak zártan kezelése
I. Már a korábbi szabálysértési kódex vezette be a tanú személyi adatainak zártan kezelését,
ami azonban a tanú nevére nem vonatkozott [1999. évi Sztv. 56. § (1) bek.]. A Szabs. tv.-ben
ezzel szemben a zárt kezelés a tanú összes személyi adatára vonatkozik.
II. A tanú személyes adatainak zárt kezelése a tanú védelmének egyik eszköze a szabálysértési eljárásban.
A) A zárt kezelés a tanú összes személyes adatára vonatkozik, gyakorlati jelentősége a névre és a lakcímre (tartózkodási helyre) vonatkozó adatok zárt kezelésének van.
Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését, akkor a tanú
neve helyett a személyi adatait tartalmazó zárt borítékon az azonosítására szolgáló sorszámot kell megjelölni. Ugyanezt a tanút mindig ugyanazon sorszámmal szükséges jelölni,
azonosítani [a szabálysértési jog tekintetében is irányadó a Fővárosi Ítélőtábla 1/2011. (IV. 4.)
BK véleménye].
B) Az adatokat a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tagja, az ügyész, illetve a bíró tekintheti meg [Szabs. tv. 63. § (1) második mondat]. A zárt adatot tartalmazó
borítékot a bíró, a jogorvoslati kérelmet elbíráló bíró vagy a bírói utasítást teljesítő személy
nyithatja fel, ha az adat megismerése eljárási cselekmény foganatosításához szükséges. A zárt
adat megismerésére jogosult más személy kérésére a bíró vagy az iroda nyitja fel a borítékot.
A felnyitás tényét, okát és időpontját a zárt adatot tartalmazó borítékra fel kell jegyezni,
és a továbbiakban az (1) bekezdés szerint kell eljárni [14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 41. §
(3) bek.]. Az utasítás rendelkezéseit a szabálysértési hatóságnak az ügyben eljáró tagjára is
alkalmazni kell.
III. A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság biztosítja, hogy a tanú zártan kezelt adatai ne
váljanak megismerhetővé [Szabs. tv. 63. § (2) bek. a) pont]. A zárt kezelés – a hatékony védelem érdekében – együtt jár az ügy irataitól való elkülönítéssel. Ellenkező esetben ugyanis
az ügy iratainak megtekintésekor az eljárás alá vont személy [Szabs. tv. 52. § (3) bek.], illetve
annak képviselője [Szabs. tv. 53. § (3) bek.] a zárt borítékot kinyithatná stb. A tanú zártan
kezelendő adatait, valamint a zárt adatot tartalmazó iratot az iratborítóban lévő iratok között
személyenként elkülönített, zárt, lepecsételt és a bíróság körbélyegző-lenyomatával ellátott
borítékban kell elhelyezni. Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó borítékon és a lajstromban
fel kell tüntetni a zárt adatkezelés tényét [14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 41. § (1) bek.].
IV. A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot kell készíteni és az iratok között elhelyezni,
amely nem tartalmazza a zárt adatot. A zárt adat megismerésére nem jogosult személy részére
felvilágosítás céljára ezt a másolatot kell felhasználni; az iratbetekintés során a zárt adatot tartalmazó borítékot az iratok közül ki kell emelni [14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 41. § (2) bek.]
V. A tanú személyi adatainak zárt kezelésére
• hivatalból, illetve
• a tanú kérelmére
kerülhet sor.
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A) A szabálysértési hatóság (bíróság) a tanú személyi adatainak zárt kezelését hivatalból
akkor is elrendelheti, ha a tanú kifejezetten ennek ellenkezőjét kéri. Ilyen döntés azonban inkább csak olyan tanúk esetén lehet indokolt, akik saját érdekeik megfelelő felismerésére vagy
képviseletére nem képesek.
B) A személyi adatok zárt kezelését a Szabs. tv. szövege szerint a tanú ilyen irányú
kérelme esetén sem kell elrendelni, hanem a döntés ilyenkor is a hatóság mérlegelésétől
függ. A mérlegelési jogot azonban az Alaptörvénnyel összhangban csak úgy lehet gyakorolni,
ha a szabálysértési hatóság (bíróság) a tanú kérelmére mindig elrendeli személyes adatainak
zárt kezelését. Ilyen esetekben a szabálysértési hatóság (bíróság) lényegében nem tesz mást,
mint az elrendelés lehetőségéről szóló rendelkezést az elrendelés kötelezettségét tartalmazó
szabályként értelmezi.
A szabálysértési jogban is irányadó ugyanis az Alkotmánybíróság azon határozata,
amely „megállapította, hogy nincs olyan alkotmányos indok vagy cél, amely miatt a nyomozó
hatóságot, az ügyészt, valamint a bíróságot fel kell arra jogosítani, hogy – vizsgálva a tanú
fenyegetettségének objektív alapjait és mérlegelve a teljesíthetőséget – a kérelmet megtagadja”
[104/2010. (VI. 10.) AB határozat]. Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozata ugyan csak
a Be. korábbi – a Szabs. tv. jelenlegi szabályozásához kísértetiesen hasonló – rendelkezését
mondta ki pro futuro alkotmányellenesnek, de érvelése napjaink szabálysértési jogában is
irányadó. Az alkotmányellenesség kimondása ugyanis az információs önrendelkezési jogon
(annak szükségtelen korlátozásán) alapult, márpedig annak – az Alaptörvény VI. cikke
(2) bekezdésében foglalt – szabályai vonatkozásában az Alaptörvény és annak módosításai
sem hoztak változást. Így viszont a hivatkozott AB határozat azt követően is irányadó, hogy
az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat
vesztették {Alaptörvény, Záró és vegyes rendelkezések 5. pont; 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, Indokolás [32]–[33]}.
VI. A) A 14. életévét be nem töltött személy tanúként való meghallgatása esetén [Szabs. tv.
62. § (4) bek.] a személyes adatok zárt kezelését a törvényes képviselő indítványozhatja.
B) A 18. életévét be nem töltött tanú meghallgatása esetén [Szabs. tv. 62. § (6) bek.] a személyes adatok zárt kezelését a törvényes képviselő is indítványozhatja.
A–B) Ilyen esetekben a személyes adatok zárt kezelése, annak elrendelése esetén a törvényes képviselő személyes adataira is kiterjed, ha azok a tanúéval azonosak.
C) A sértett képviselője nem jogosult a személyes adatok zárt kezelését kezdeményezni.
A sértett képviselője ugyanis nem a tanú, hanem a sértett bizonyos [a Szabs. tv. 54. §-ának
(2) bekezdésében felsorolt] jogait gyakorolja [Szabs. tv. 55. § (2) bek.].
VII. A személyes adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú beleegyezésével
kerülhet sor [Szabs. tv. 63. § (2) bek. b) pont].
VIII. A tanú védelmét szolgálhatja az egyébként szükséges szembesítés mellőzése (vesd
össze: 10.7. pont).
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10.3. A szakvélemény
10.3.1. A szakértő
A Szabs. tv. lényegében átvette a korábbi kódex szakértőre és szakvéleményre vonatkozó
szabályozását.
10.3.2. A szakértő kirendelése
I. A szakértő kirendelése kapcsán külön elemzést igénylő kérdést képez annak feltételrendszere, a kirendelhető szakértők köre, illetve a kirendelés módja.
A) Szakértőt csak tény megállapításához vagy megítéléséhez lehet igénybe venni [Sztv.
64. § (1) bek.]. Az egymással ellentétben lévő vallomások s az eljárásban beszerzett bizonyítékok összességének megítélése, ezek mérlegelésével a tényállás megállapítása nem a szakértő,
hanem a szabálysértési hatóság (bíróság) feladata. Az ügy jogi megítélése szintén a szabálysértés miatt eljáró hatóság vagy bíróság feladata, ezért jogkérdésben sem lehet szakértőt
kirendelni.
A szabálysértési felelősségre vonás szempontjából jelentős tények körére lásd a tankönyv
10.1.1. pontját. A szabad bizonyítás elve [Szabs. tv. 57. § (1) bek.] alapján mellőzhető a szakértő
kirendelése, ha a bizonyítandó tény egyéb más módon, például okirati úton, illetve korábbi
szakvélemények felhasználásával [Szabs. tv. 57. § (2) bek.] is bizonyítható.
A szabálysértési felelősségre vonás szempontjából jelentős és bizonyítást igénylő tény
megállapításához (megítéléséhez) is csak akkor lehet szakértőt igénybe venni, ha ahhoz különleges szakértelem szükséges. Ez azt jelenti, hogy a bizonyítandó tény megállapítása (megítélése) a közigazgatási ügyintéző vagy a bíró kompetenciáját meghaladja. A törvény ennek
megítélését a szabálysértési hatóság (bíróság) döntésére bízza.
B) A törvény meghatározza a szakértőként kirendelhető személyek és szervezetek
csoportjait. Ezek közül azonban a szabálysértési hatóság (bíróság) nem választhat teljesen
szabadon. Eseti szakértő (azaz kellő szakértelemmel rendelkező személy vagy intézmény)
csak akkor rendelhető ki, ha az adott kérdésre nincsen más csoportba tartozó (például névjegyzékben szereplő igazságügyi) szakértő [Szabs. tv. 64. § (2) bek.]. A szakértők többi
csoportjának felsorolása a Szabs. tv. szerint már nem sortartó, azaz a szabálysértési hatóság
(bíróság) szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot akkor is kirendelhet, ha
van az adott kérdésben kompetens névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő. Az adott
csoporton belül a szabálysértési hatóság (bíróság) viszont teljesen szabadon választhatja ki
a kirendelendő igazságügyi szakértőt.
Külön jogszabály határozza meg azonban azokat a szakkérdéseket, amelyekre nézve kizárólag meghatározott szervezet adhat szakvéleményt jogszabályban rögzített feladatkörében
eljárva, valamint azokat a szervezeteket is, amelyek egyes szakterületeken szakvéleményt
adhatnak [2005. évi XLVII. törvény 2. § (4), 31. § (4) bek.]. Ebben a körben kötelező adott
szakértői intézmény (külön jogszabályban meghatározott állami szerv, intézmény, szervezet)
kirendelése, ami értelemszerűen megelőzi a névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő, illetve szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaság kirendelését [2005. évi
XLVII. törvény 2. § (4), 31. § (4) bek.]. Így bankjegyre, pénzérmére, készpénz-helyettesítő
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fizetési eszközre vonatkozó szakkérdésben – például a pénzutánzatra vonatkozó szabályok
megszegésének [Szabs. tv. 213. § (1) bek.] elbírálása esetén – a Magyar Nemzeti Bank rendelendő ki [282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bek., 2. melléklet 9. pont]. Sőt a külön
jogszabály olyan rendelkezést is tartalmaz, hogy bizonyos szakkérdésekben elsősorban az ott
megjelölt intézmény, intézet vagy más állami szerv ad szakvéleményt. Ilyenkor más szerv
(szakértő) csak akkor rendelhető ki, ha az egyébként eljárásra jogosult intézmény, intézet vagy
más állami szerv kizárási vagy egyéb ok miatt akadályoztatva van [282/2007. (X. 26.) Korm.
rendelet 4. §]. Így például fémjelzési szabálysértés [Szabs. tv. 212. § (1) bek.] elbírálása esetén
a nemesfémmel kapcsolatos vizsgálatokra elsősorban Budapest Főváros Kormányhivatala
jogosult [282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. melléklet 4. pont].
C/1. A szakértő kirendelésére főszabály szerint hivatalból vagy kérelemre kerül sor
[Szabs. tv. 64. § (1) bek.]. Szakértő kirendelését kérheti például az eljárás alá vont személy,
a sértett, illetve ezek képviselője. Nem kizárt az sem, hogy az előkészítő eljárást folytató szerv
kéri szakértő kirendelését a bíróságtól. Ezt azonban csak olyan tényre figyelemmel teheti
meg, amely a jelentés [Szabs. tv. 117. § (5) bek.] megküldése után merült fel. Azt megelőzően
ugyanis szakértő kirendelésére – a Szabs. tv. 117. §-a(2) bekezdésének második mondatában
foglalt utaló rendelkezés alapján – saját maga jogosult.
C/2. Ha a bizonyítást igénylő tény a szabálysértéssel okozott kár értékének megállapítása, akkor ahhoz szakértő hivatalból nem rendelhető ki [Szabs. tv. 64. § (3) bek.]. Ilyen
esetekben tehát szakértő csak kérelemre rendelhető ki, mégpedig kötelezően ki kell rendelni,
ha az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványozza, és a szakértő várható költségét
megelőlegezi. A szakértő kirendelésének azonban ilyenkor is feltétele, hogy a szabálysértési
hatóság (bíróság) megítélése szerint a szabálysértéssel okozott kár értékének megállapításához
(megítéléséhez) különleges szakértelem szükséges.
A Szabs. tv. 64. §-ának(3) bekezdésében megfogalmazott szabály alól azon szabálysértések képeznek értelemszerű kivételt, amelyeknél a cselekmény megvalósulása is kár okozását
feltételezi. Ilyen esetekben {például csalásnál [Szabs. tv. 177. § (1) bek. b) pont]} a szakértő
hivatalból is kirendelhető, a szakvéleménye pedig nemcsak a károkozás tényét, hanem szükségképpen annak mértékét is tartalmazza majd.
II. A szakértő kirendeléséről is határozatot kell hozni, aminek tartalmi követelményeiről lásd
a tankönyv 9.5.1. pontját. Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény ezen felül
határozza meg a szakértőt kirendelő határozat tartalmi elemeit (vesd össze: Szabs. tv. 65. §).
Ezek közül különösen fontos azoknak a szakkérdéseknek a pontos meghatározása, amelyekre
a szakértőnek választ kell adnia [2005. évi XLVII. törvény 13. § g) pont].
III. A szakértőt kirendelő határozat ellen önálló jogorvoslati lehetőség nincs. A szakértő kirendelésének szükségességét az ügydöntő érdemi határozat elleni jogorvoslatban (kifogás,
fellebbezés) lehet támadni.
A bizonyítási indítvány elutasításának indokait a bíróságnak a jogorvoslati eljárásban,
ügydöntő végzésében kell kifejtenie [Szabs. tv. 107. § (3) második mondat], amely viszont
további rendes jogorvoslattal nem támadható.
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10.3.3. A szakértő kizárása és felmentése
Szakértőként nem járhat el,
• aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy szabálysértési hatóság tagja járt vagy jár el,
valamint ezek hozzátartozója;
• a szakértői intézmény és a szervezet szakértője, valamint a szakértői testület tagja,
ha az előző pontban meghatározott kizáró ok a szakértői intézmény, a szervezet vagy
a szakértői testület vezetőjével szemben áll fenn;
• a gazdasági társaság tagja, ha az első pontban meghatározott kizáró ok a gazdasági
társaság vezetőjével, vezető tisztségviselőjével szemben áll fenn, illetve aki olyan
gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, amelynek tagja vagy alkalmazottja
az ügyben már korábban eljárt [Szabs. tv. 49. § (1) bek.].
A szakértő kizárásának megtagadása is az ügydöntő érdemi határozat elleni jogorvoslatban
támadható [Szabs. tv. 47. § (4) bek., 49. § (2) bek.].
A szakértőt a kirendelés alól a szabálysértési hatóság, bíróság fontos okból határozattal
felmentheti [Szabs. tv. 66. § (2) bek. első mondat].
10.3.4. A szakértő jogai és kötelességei
I. A szakértő jogosult megismerni mindazokat az adatokat, amelyek a feladatának teljesítéséhez szükségesek, így különösen jogosult az ügy iratait megtekinteni [Szabs. tv. 64. § (4) bek.
első és második mondat]. A szakértő az eljárás alá vont személytől, a sértettől és a tanútól
felvilágosítást kérhet, ha ez a feladatának teljesítéséhez szükséges. A szakértő a kirendelő hatóságtól további adatokat, iratokat és felvilágosítást [Szabs. tv. 64. § (4) bek. második mondat],
illetve bizonyos vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását is [2005. évi XLVII. törvény 14. §
(1) bek.] kérheti.
A szakértő az eljárási cselekményeknél jelen lehet [Szabs. tv. 64. § (4) bek. második
mondat], de a tanú meghallgatásán nem lehet jelen, ha a tanú minősített adatról tesz vallomást
[Szabs. tv. 62. § (7) bek.].
A szakértő a kirendelő hatóság felhatalmazása alapján a neki át nem adott tárgyat is megtekintheti, megvizsgálhatja, abból mintát vehet [Szabs. tv. 64. § (4) bek. harmadik mondat].
Ez azonban a jogszabály túl tág megfogalmazásával szemben nem bármilyen tárgy, hanem
csak tárgyi bizonyítási eszköz (Szabs. tv. 68. §) lehet.
II. A szakértő kötelezettsége a szakértőként való közreműködés (vizsgálat elvégzése), a szakvélemény elkészítése és rendelkezésre bocsátása, esetenként pedig a kirendelő értesítése, illetve az egyes eljárási cselekményeknél való részvétel. A szakértő főszabály szerint a hatóság
kirendelése alapján köteles eljárni [2005. évi XLVII. törvény 13. § (2) bek.].
Ha a szakértő a közreműködést és a véleménynyilvánítást – a következményekre való
figyelmeztetés után – jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható [Szabs. tv. 77. §
(1) bek. d) pont].
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III. A szakértő a szabálysértési hatóságot (bíróságot) értesíti, ha
• a szakkérdés nem tartozik a szakismereteinek körébe;
• a szakkérdésben külön jogszabály alapján meghatározott intézmény vagy testület
jogosult szakvéleményt adni;
• a szakértői tevékenység ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha a tevékenység zavartalan ellátásának vagy a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei
nincsenek meg.
Az értesítés gazdasági társaság, szakértői intézmény, illetve szervezet kirendelése
esetén annak vezetője útján történik [Szabs. tv. 66. § (2) bek. második mondat].
A szakértő köteles haladéktalanul értesíteni a kirendelő hatóságot, ha álláspontja szerint
annak hatáskörébe tartozó intézkedés megtétele vagy eljárási cselekmény lefolytatása szükséges [2005. évi XLVII. törvény 14. § (2) bek.].
10.3.5. Az eljárás résztvevőinek szakértői vizsgálattal kapcsolatos kötelességei
Az eljárás alá vont személy és a sértett köteles – a műtétet és a műtétnek minősülő vizsgálati
eljárást kivéve – a szakértői vizsgálatnak alávetni magát, és tűrni, hogy a szakértő a véleményadáshoz elengedhetetlenül szükséges vizsgálatot elvégezze. Ez alól csak a műtét és a műtétnek
minősülő vizsgálati eljárás képez kivételt [Szabs. tv. 64. § (5) bek.]. A műtét kifejezést az egészségügyről szóló korábbi, 1972. évi II. törvény 47. §-ának(1) bekezdése, a műtétnek minősülő
vizsgálati eljárást pedig a 48. §-ának (1) bekezdése használta, de nem definiálta. Hatályos
egészségügyi igazgatási jogunk a műtét (műtétnek minősülő beavatkozás) fogalmát (alapvetően)
már nem használja, hanem azzal azonos jelentésűként úgynevezett invazív beavatkozásról szól.
Ez minden olyan fizikai beavatkozás, amely a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül való behatolással jár, ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból
elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat [1997. évi CLIV. törvény 3. § m) pont].
Ha az eljárás alá vont személy vagy a sértett a tűrési kötelezettségét megszegi, akkor
rendbírsággal sújtható [Szabs. tv. 77. § (1) bek. c) pont]. Az eljárás alá vont személy és a sértett a szakértői vizsgálatban való közreműködés jogosulatlan megtagadása miatt az okozott
költségek megtérítésére is kötelezhető [Szabs. tv. 88. § (1) bek.].
10.3.6. A szakvélemény
I. A szakvéleményről a Szabs. tv. 64. §-aérdemi rendelkezést nem tartalmaz, így annak vonatkozásában a (7) bekezdésben szereplő utalás alapján a 2005. évi XLVII. törvény rendelkezései irányadók. A szakvélemény magában foglalja a kirendelő hatóság által feltett kérdések
megválaszolását, továbbá a feltett kérdésekkel összefüggő más szükséges megállapítások
közlését [2005. évi XLVII. törvény 6. § (3) bek.]. A szakvélemény tartalma a gyakorlat szerint: a vizsgálat tárgyára vonatkozó megállapítások, a vizsgálati módszerek, a szakmai ténymegállapítások, végül a véleményi rész, amely a szakmai következtetéseket és a kirendelő
hatóság kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. A következtetések nem terjedhetnek ki
arra, hogy a szabálysértés megvalósult-e, illetve felelősséggel tartozik-e az eljárás alá vont
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személy. A szakvélemény fontos tartalmi eleme az indokolási rész, amely kiterjed a vizsgálat
menetére, az alkalmazott módszerekre, a tudományos álláspontokra, a szakmai gyakorlatra.
A szakértő a szakvélemény tartalmával összefüggésben nem utasítható [2005. évi
XLVII. törvény 6. § (1) bek.]. Az igazságügyi szakértő a szakvéleményt – a kirendelő hatóság
intézkedésének megfelelően – írásban, szóban vagy elektronikus kézbesítés útján terjeszti elő
[2005. évi XLVII. törvény 6. § (2) bek.]. Az igazságügyi szakértő az írásbeli szakvéleményt
aláírásával köteles ellátni, és köteles rajta feltüntetni a nyilvántartási számát. A szakvéleményt
ellátja bélyegzőjével is; a bélyegző feltünteti az igazságügyi szakértő nevét, az igazságügyi
szakértői igazolványában meghatározott szakterületét és a nyilvántartási számát. A bélyegzőn
az állami címer nem használható [2005. évi XLVII. törvény 6. § (4) bek.].
10.3.7. A szakvélemény hiányosságainak kiküszöbölése
I. Ha a szakvélemény hiányos, önmagával ellentmondó megállapításokat tartalmaz, a kirendelő hatóság felhívására a szakértő köteles a kért felvilágosítást megadni, a szakvéleményt
kiegészíteni [Szabs. tv. 64. § (6) bek.]. A felvilágosítás megadása írásban vagy a szakértő
meghallgatása [Szabs. tv. 66. § (1) bek.] útján történhet.
II. A) A szakértő meghallgatása (a tanúéval szemben) nem mindig szükséges, hanem az a szabálysértési eljárás rendszerében is kivételes jogintézmény.
A szakértő meghallgatására elsősorban akkor lehet szükség, ha a szakvélemény hiányos,
önmagával ellentmondó megállapításokat tartalmaz, ilyenkor a kirendelő hatóság felhívására
a szakértő köteles a kért felvilágosítást ilyen módon is megadni [Szabs. tv. 64. § (6) bek.].
A szakértő meghallgatására akkor is szükség lehet, ha a szakvéleménye aggálytalan, de az eljárás alá vont személy vagy képviselője kérdések feltétele végett [Szabs. tv. 52. § (3) bek., 53. §
(2) bek.] a szakértő személyes meghallgatásra idézését indítványozza.
B/1. Az első lépés a szakértő személyazonosságának megállapítása.
B/2. Szükséghez képest ezt követően, második lépésként tisztázni kell, hogy a kirendeléskor fennálló helyzethez képest felmerült-e a szakértő kizárására okot adó körülmény
[Szabs. tv. 46. § (1) bek., 49. § (2) bek.].
B/3. A meghallgatás harmadik lépése annak tisztázása, hogy a szakértő az ügyben érdekelt vagy elfogult-e [Szabs. tv. 66. § (1) bek.].
B/4. A negyedik lépés a szakvélemény tényleges előadása. A törvény alapján erre minden
esetben sor kerül, de a szabálysértési hatóság (bíróság) ennek időtartamát korlátozhatja, sőt
a tényleges előadásától el is tekinthet. Ennél elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy mi
indokolta a szakértő meghallgatását.
B/5. Az ötödik lépes, amikor a szabálysértési hatóság (bíróság), majd az eljárás alá vont
személy, annak képviselője, illetve a sértett kérdéseket intézhet a szakértőhöz.
II. Ha a szakvélemény hiányossága így sem pótolható, illetve ellentmondásai nem oldhatók
fel, kérelemre vagy hivatalból más szakértő is kirendelhető [Szabs. tv. 64. § (6) bek.].
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III. Ha az eljárásban több szakértőt is kirendelnek, akkor azok egyszerre is kihallgathatók.
Különösen akkor, ha párhuzamos meghallgatásuk – a Be. 125. §-ánakmegfelelő alkalmazásával – véleményük eltérésének kiküszöbölése végett szükséges.
10.3.8. A tolmács
I. Tolmácsot kell igénybe venni, ha a nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során
az anyanyelvét kívánja használni, vagy a törvény szabályai szerint más nyelv használatát
kéri. Ha a meghallgatandó személy hallássérült, siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni. Ha a meghallgatandó személy beszédfogyatékos, kérésére
a meghallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot.
II. A tolmácsra a szakértőre vonatkozó rendelkezéseket (Sztv. 64–66. §) kell alkalmazni.
A tolmácsra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a szakfordítóra is.
III. Tolmácsként főszabály szerint csak a 24/1986. (VI. 26.) MT rendeletben meghatározott
feltételeknek megfelelő személy vehető igénybe. Ennek hiányában kellő nyelvismerettel rendelkező más személy (eseti tolmács) is kirendelhető.
IV. Bírósági eljárás, illetve előkészítő eljárás során lehetőség van másik tolmács kirendelésére,
ha a kirendelt tolmács fordításának minősége sérti az eljárás alá vont személy jogát vagy
jogos érdekét. Másik tolmács kirendelésére hivatalból, vagy az eljárás alá vont személynek
vagy képviselőjének kérelmére kerülhet sor. Ilyen esetekben a tolmácsolást videókonferencia,
telefon vagy internet alkalmazásával is lehet biztosítani, ha a tolmács fizikai jelenléte nem
indokolt vagy akadályba ütközik. Hasonló szabályok vonatkoznak a szakfordító fordítására is.

10.4. A tárgyi bizonyítási eszköz
I. Tárgyi bizonyítási eszköz lehet bármilyen dolog, amely alkalmas a szabálysértési ügyre
vonatkozó tény bizonyítására. A törvény a tárgyi bizonyítási eszközök négy csoportját különbözteti meg:
• az úgynevezett nyomhordozó tárgyakat;
• a szabálysértés elkövetése útján létrejött tárgyakat;
• a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használt tárgyakat;
• azon tárgyat, amelyre a szabálysértést elkövették.
A) A nyomhordozó tárgyak rendszerint fizikai, kémiai vagy biológiai módon rögzítik
a szabálysértés elkövetésének nyomait. Ilyenek lehetnek az emberi testen, tárgyakon keletkezett nyomok, sérülések, anyagmaradványok, amelyek a bizonyítás szempontjából közvetlenül vagy közvetett módon rögzíthetők, és ily módon bizonyítékként felhasználhatók.
B) A tárgyi bizonyítékok másik csoportját képviselik azok a tárgyak, amelyek a szabálysértés útján jöttek létre, tehát minden olyan tárgy, amely mint a szabálysértés produktuma
az azt megelőző időben nem, vagy nem olyan formában létezett. Éppen ez a sajátossága teszi
alkalmassá bizonyítási eszközként való felhasználását.
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C) A harmadik csoportba a szabálysértés elkövetésének eszközei tartoznak, mint például szerszámok.
D) Azok a tárgyak, amelyekre a szabálysértést elkövették, az esetek többségében az elkövetés nyomait is hordozzák. Ennek hiányában is tárgyi bizonyítási eszköz például az eltulajdonított ingóság, amelyeknek az elkövető lakásában való elhelyezkedése a cselekmény
elkövetésének közvetett bizonyítéka lehet.
II. A) A tárgyi bizonyítási eszközöket a hatóság általában lefoglalja (vesd össze: 11.3.2. pont),
és az eljárás jogerős befejezéséig bűnjelként kezeli.
B) Ha a tárgyi bizonyíték lefoglalásra nem alkalmas, így a bizonyításban történő közvetlen felhasználása nem lehetséges, a hatóságnak úgy kell eljárnia, hogy a lefoglalásra
alkalmatlan bizonyítási eszközt lehetőség szerint mintavétellel, leírással, fényképpel vagy
filmfelvétellel bizonyításra alkalmas módon rögzítse. Ezeket az adathordozókat az iratokhoz
kell csatolni [Szabs. tv. 68. § (2) bek.]. Az így rögzített adatok a bizonyítási eljárás során
a rögzítés módjának megfelelően használhatók fel, adott esetben a fénykép vagy filmfelvétel
bemutatásával, levetítésével, illetve a leírás felolvasásával. Az ilyen műszaki vagy vegyi
úton adatokat rögzítő tárgyakra (fénykép, film-, videó- és hangfelvétel, elektronikus vagy
számítógépes jel) az okiratra vonatkozó rendelkezések érvényesek [Szabs. tv. 69. § (2) bek.].

10.5. Az okirat
I. Az okirat olyan irat, amelynek kiállítására már eredendően valamilyen tény vagy körülmény igazolására kerül sor. Az okiratok közokiratok (Pp. 195. §), illetve magánokiratok lehetnek. A bizonyítás szempontjából különös jelentőségük van a közokiratoknak, elsősorban
a szabálysértési eljárás különböző szakaszaiban kiállított okiratoknak, jelentéseknek, jegyzőkönyveknek. E körbe tartoznak egyéb más (büntető-, munkaügyi vagy polgári) eljárásban
készült, illetve készített közokiratok is [vesd össze: Szabs. tv. 57. § (2) bek.].
II. Az okiratokra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók valamely tény vagy körülmény igazolása végett készített tárgyakra is. Az ilyen okirati vagy okiratszerű tárgyak a fénykép, film-,
hang- és videófelvétel vagy számítógépes technikával készített adathordozó, amelyek az okiratokra vonatkozó szabályok szerint használhatók fel a bizonyítási eljárás során. Gyakori, hogy
a közlekedési szabálysértés szemléje (Szabs. tv. 70. §) során nem csupán fényképet, hanem
videófelvételeket készítenek. Ezek felhasználása – jellegüknek megfelelően – az eljárás során
bemutatással, lejátszással történhet.

10.6. A szemle
I. A törvény szerint a szemle tárgya lehet személy, tárgy, helyszín.
II. A szemlét a hatóság részéről eljáró személy tartja meg, illetve vezeti. A szemle helyéről, idejéről az eljárás alá vont személyt, a védőt és a sértettet értesíteni kell [Szabs. tv. 87. § (4) bek.],
távolmaradásuk azonban a szemle megtartását nem akadályozza.
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A helyszíni eljárás [Szabs. tv. XIV. fejezet] kivételével a szabálysértési eljárásban viszonylag ritka a helyszíni szemle, mivel általában a kirendelt szakértő végzi el a helyszínen
a szükséges vizsgálatokat, figyeli meg az értékelése körébe tartozó tárgyakat. A szakértői
vélemények ellentmondásossága vagy elégtelensége [Szabs. tv. 64. § (6) bek.] miatt azonban
ilyenkor is előfordulhat, hogy csak a helyszíni szemle tartása alkalmas a tényállás tisztázására.
III. A szemle tárgyának birtokosa (aki nem feltétlenül az eljárás alá vont személy vagy a sértett) köteles a szemlének alávetni magát. A szemle tárgyának birtokosa köteles lehetővé tenni
a tárgy (helyszín) megtekintését (megfigyelését) [Szabs. tv. 70. § (2) bek.]. A médiatartalomszolgáltató viszont nem köteles lehetővé tenni a tárgy (helyszín) megtekintését (megfigyelését),
ha ezzel a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt
átadó személy kilétét felfedné [Szabs. tv. 70. § (2a) bek.]. A rendelkezésben szereplő fogalmak
magyarázatára lásd a tankönyv 10.2.3. pontját.
IV. A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek általános tartalmára lásd a tankönyv
9.4. pontját. A szemléről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szemle alkalmával megállapított tényeket, adatokat, körülményeket is. Ha ez szükséges, a szemle tárgyát technikai
eszközzel – fénykép vagy más felvétel útján, illetve egyéb módon (például rajzzal) – rögzíteni
kell, és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni [Szabs. tv. 70. § (3) bek.].
A NAV hatáskörébe utalt szabálysértések elkövetésének bizonyítása során a szemlét határozattal kell elrendelni [32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet 3. §].

10.7. A szembesítés
I. A szembesítés lényege, hogy a szembesítettek vallomásukat egymással élőszóban közlik
[70/A. § (1) bek. második mondat]. Ennek célja az ellentétetek tisztázása, de a szembesítés
akár az ellentétetek kiküszöbölésére is alkalmas lehet.
II. Egymással szembesíthető
• több tanú;
• több eljárás alá vont személy;
• eljárás alá vont személy és tanú.
Csak olyan személyek szembesíthetők, akik vallomásai egymással ellentétesek [Szabs. tv.
70/A. § (1) bek. első mondat].
III. A szembesítés elrendelése a szükséges feltétel fennállása esetén is a szembesítést lefolytató
szabálysértési hatóság (bíróság) döntésétől függ.
IV. A szembesítésen megengedhető, hogy a résztvevők egymásnak az üggyel kapcsolatban kérdéseket tegyenek fel [Szabs. tv. 70/A. § (1) bek. harmadik mondat]. A kérdések
engedélyezéséről(egyenként) a szembesítést lefolytató szabálysértési hatóság (bíróság) dönt.
A kérdésre adott választ a tanúvallomásra, illetve az eljárás alá vont személy vallomására
vonatkozó szabályok szerint kell jegyzőkönyvezni.
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V. A) Az eljárás alá vont személy oldaláról a másokkal való szembesítés tilalmát fogalmazza
meg a Szabs. tv. 71. §-ának(3) bekezdése.
B) A 14. életévét be nem töltött személyt törvényes képviselőjének jelenlétében és csak
akkor lehet szembesíteni, ha a szembesítés nem kelt benne félelmet [Szabs. tv. 134. § (8) bek.].
Hasonló rendelkezés vonatkozik a fiatalkorúakra, mégpedig akkor is, ha nem ők az eljárás
alá vont személyek (vesd össze: 12.7.1.5. pont).

10.8. Felismerésre bemutatás
I. A szabálysértési eljárásban alkalmazott szabad bizonyítás elvének megfelelően a 2015. évi
CCII. törvény által a jogalkotó a büntetőeljárások mintájára kiegészítette a bizonyítási eszközök körét a felismerésre bemutatással. Az új jogintézmény a büntetőeljárási törvény mintájára szabályozza az eljárási cselekmény lebonyolításának módját és az eljárási cselekmény
résztvevőinek jogait és kötelezettségeit.
II. A felismerésre bemutatás lényege, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható személyt
vagy tárgyat az ügyben ismertté vált személy meghatározott körülmények között észlelte,
és ennek alapján képes utóbb felismerni. Ez a bizonyítási eljárás önálló nyomozati cselekmény, a terhelt vagy tanú meghallgatásának speciális esete, amelynek keretében személy- vagy
tárgykiválasztás történik.
III. Felismerésre bemutatásra akkor van szükség, ha a bizonyítás lefolytatása céljából az eljárás
alá vont személy vagy a tanú meghallgatása során személy vagy tárgy felismerése szükséges.
IV. A felismerésre bemutatást a szabálysértési hatóság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv,
illetve a bíróság rendeli el. Az eljárás alá vont személynek vagy a tanúnak felismerésre legalább három személyt vagy tárgyat kell bemutatni. Ezt végezhetik fényképpel vagy egyéb
adathordozón rögzített kép- és hangfelvétellel is, ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.
V. A felismerésre bemutatás megkezdése előtt lényeges tisztázni, hogy az érintett tanú vagy
eljárás alá vont személy milyen körülmények között észlelte a tárgyat, személyt, mit tud
elmondani róla, ugyanis ezek befolyásolják a gondolati kép megmaradását. A bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, s kép- és hangfelvétellel is rögzíthető.
VI. Személyek bemutatásakor fontos, hogy a kérdéses személyhez fő ismertetőjegyeiben
megegyező személyeket kell egy csoportba állítani, úgy, hogy a kérdéses személy a csoportba
illeszkedjen, ne legyen feltűnő.
Az egymás befolyásolásának elkerülése érdekében ha több felismerő van, mindegyik
felismerésre bemutatást külön-külön, egymás távollétében kell elvégezni. Ha a tanú védelme
indokolja, a felismerésre bemutatást úgy kell végezni, hogy a tanút ne lehessen felismerni.
A tanú adatainak zártan kezelésére itt is figyelmet kell fordítani.
VII. A felismerésre bemutatásra a szemle (vesd össze: 10.6. pont) szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
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10.9. Az eljárás alá vont személy vallomása
I. Az eljárás alá vont személyeket egyenként kell meghallgatni. Erről ugyan a Szabs. tv. nem
rendelkezik, de a Be. 118. §-a(3) bekezdésének első mondata a szabálysértési jogban is megfelelően irányadó.
II. A meghallgatás megkezdése előtt meg kell állapítani az eljárás alá vont személy személyazonosságát. Az ehhez szükséges adatok körére a korábbi kódex rendelkezése megfelelően
irányadó, így tisztázni kell nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, ezenfelül lakóhelyét,
személyazonosító okmányának számát is [1999. évi Sztv. 66. § (1) bek.].
III. A meghallgatás kezdetén közölni kell az eljárás alá vont személlyel, hogy mely cselekmény
miatt indult szabálysértési eljárás vele szemben [Szabs. Vhr. 10/A. § (1) bek. második mondat].
IV. Az eljárás alá vont személlyel ezt követően kell közölni a törvényben foglalt figyelmeztetéseket.
A) Az eljárás alá vont személyt minden esetben három dologra kell figyelmeztetni:
• nem köteles vallomást tenni;
• a vallomás tételét bármikor megtagadhatja;
• amit mond, az viszont bizonyítékként felhasználható [Szabs. tv. 71. § (2) bek. első
mondat].
Ugyan erre a Szabs. tv. nem utal, de az eljárás alá vont személy – a Be. 117. § (2) bekezdésének megfelelő alkalmazásával – jogosult arra is, hogy az egyes kérdésekre történő
válaszadást a meghallgatás folyamán is bármikor megtagadja.
B) A figyelmeztetést és az eljárás alá vont személy válaszát jegyzőkönyvbe kell foglalni
[Szabs. tv. 71. § (2) bek. második mondat].
C) A figyelmeztetés elmaradásának eljárási szankciója az, hogy az eljárás alá vont
személy vallomása nem vehető figyelembe bizonyítási eszközként [Szabs. tv. 71. § (2) bek.
harmadik mondat].
Az eljárás alá vont személy vallomása figyelembe vehető bizonyítási eszközként, ha a figyelmeztetésnek csak a jegyzőkönyvezése nem történt meg, de a figyelmeztetés megtörténte
más módon bizonyítható. Ugyanez irányadó azon eset megítélésére, amikor a figyelmeztetésre
adott válasz jegyzőkönyvezése maradt el.
Jogeset 10. megoldása. T. G. vallomása felhasználható bizonyítási eszközként. A figyelmeztetés jegyzőkönyvezésének elmulasztásához a szabálysértési kódex nem kapcsol
bizonyítási tilalmat.

V. A további figyelmeztetésekre attól függően kerül sor, hogy az eljárás alá vont személy
a vallomás tételét megtagadta, vagy vallomást kívánt tenni.
A) Ha az eljárás alá vont személy megtagadja a vallomás tételét, figyelmeztetni kell arra,
hogy ezzel az eljárás folytatását nem akadályozza [Szabs. tv. 71. § (3) első mondat].
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Jogeset 10. megoldása. T. G. vallomása felhasználható bizonyítási eszközként, mivel
a hamis vádolás tilalmára vonatkozó figyelmeztetés elmulasztásához a szabálysértési
kódex nem kapcsol bizonyítási tilalmat.

A vallomás tételének megtagadása nem érinti az eljárás alá vont személy kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát [Szabs. tv. 71. § (3) bek. negyedik mondat].
B) Ha az eljárás alá vont személy vallomást tesz, figyelmeztetni kell, hogy a vallomásában
mást hamisan nem vádolhat [Szabs. tv. 71. § (3) második mondat].
VI. A vallomás megtagadása azzal a kihatással jár, hogy az érintett szabálysértési cselekményre nézve az eljárás alá vont személyhez (további) kérdések nem intézhetők, illetve nem
is szembesíthető [Szabs. tv. 71. § (3) harmadik mondat]. Ez alól egyetlen kivétel van, ha az eljárás alá vont személy úgy dönt, hogy vallomást tesz.
VII. Az eljárás alá vont személyt a figyelmeztetéseket követően nyilatkoztatni kell azokról
a személyi körülményeiről, amelyek az alkalmazandó joghátrány megállapítása szempontjából jelentősek lehetnek, így különösen vagyonáról, jövedelméről, családi körülményeiről,
foglalkozásáról, végzettségéről, képzettségéről, munkahelyéről, egészségi állapotáról [Szabs.
tv. 71. § (4) bek. második mondat]. Az eljárás alá vont személy figyelmét fel kell hívni arra,
hogy e körülményeket a szabálysértési hatóság, bíróság csak akkor veszi figyelembe a joghátrány megállapításánál, ha ezekről tudomása van [Szabs. tv. 71. § (4) bek. második mondat].
A nyilatkoztatást és a figyelmeztetést attól függetlenül meg kell ejteni, hogy az eljárás alá vont
személy megtagadta-e a vallomástételt.
VIII. A Szabs. tv. nem tartalmaz arról érdemi rendelkezést, hogy az eljárás alá vont személyt miként kell meghallgatni. Ebben a vonatkozásban a korábbi kódex azon rendelkezése
irányadó, hogy az eljárás alá vont személynek módot kell adni arra, hogy vallomását összefüggően előadhassa. Ezek után kérdések intézhetők az eljárás alá vont személyhez [1999. évi
Sztv. 66. § (5) bek.].
XI. Az eljárás alá vont személyt a még ki nem hallgatott eljárás alá vont személy és az eljárás
többi résztvevőjének távollétében kell kihallgatni. Ez a szabály a teljes meghallgatásra vonatkozik, beleértve a személyazonosságának ellenőrzését is.
XII. A szabálysértési kódex nem teszi lehetővé, hogy az eljárás alá vont személy írásos vallomást tegyen.

Vákát oldal

11. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban
Jogeset 11/a. A szabálysértési hatóság 140 ezer forint rendbírsággal sújtotta U. Z. P.
szakértőt, aki már a harmadik ügyben engedély nélkül távozott el a hatóság által tartott eljárási cselekményről. Korábban ezért 50 ezer, illetve 60 ezer forint rendbírsággal
sújtották. Jogszerű-e ez a határozat?
Jogeset 11/b. A szabálysértési hatóság 50 ezer forint rendbírsággal sújtotta O. P. tanút,
aki a 2016. január 15. napján tartott meghallgatáson a szabályszerű idézés ellenére
nem jelent meg, és ezt nem igazolta. Ezt követően 2016. január 29. napján 140 ezer forint rendbírsággal sújtotta O. P. tanút, mivel engedély nélkül távozott el az eljárási
cselekményről. Jogszerű-e ez a határozat?

11.1. Az elővezetés
Az elővezetés személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés. Célja az érintett jelenlétének biztosítása az adott eljárási cselekmények (illetve a szankciók végrehajtása) során.
11.1.1. Az elővezetés fajtái
I. Az elővezetésnek alapvetően két változata van:
• az egyik a szabálysértési eljáráshoz;
• a másik a szabálysértési szankciók végrehajtásához
kapcsolódik.
A) A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó elővezetés eljárás alá vont személlyel vagy tanúval szemben rendelhető el [Szabs. tv. 72. § (1) bek.]. A sértett csak akkor vezettethető
elő, ha egyben tanúként való meghallgatása is szükséges.
Az elővezetés elrendelésének feltétele, hogy az eljárás alá vont személy vagy a tanú
szabályszerű idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen, alapos okkal nem
menti ki. Nem lehet tehát elővezetését elrendelni annak,
• akit nem idéztek, hanem értesítettek [vesd össze: Szabs. tv. 87. § (4) bek.];
• akinek az idézése nem szabályszerű [vesd össze: Szabs. tv. 87. § (2), (5) és (6) bek.];
illetve
• aki távolmaradását előzetesen alapos okkal kimentette.
Idézés nemcsak eljárás alá vont személy (Szabs. tv. 71. §) vagy a tanú meghallgatására
(Szabs. tv. 62. §), hanem más eljárási cselekményre (például szemle) is történhet.
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Nincs törvényi korlátja annak, hogy akár az idézésre történő megjelenés egyszeri elmulasztása esetén – akár rendbírsággal párhuzamosan – a hatóság elővezetést rendeljen el.
Bár a gyakorlatban rendszerint a második sikertelen idézést követi az elővezetés elrendelése,
a szoros ügyintézési határidő már a korábbi elrendelést is indokolhatja.
B) A szabálysértési szankciók végrehajtásához kapcsolódó elővezetés csak az eljárás
alá vont, illetve helyszíni bírsággal sújtott személlyel szemben rendelhető el. Az elővezetés
feltétele, hogy a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére a meg nem fizetett pénzbírság,
a nem teljesített közérdekű munka, illetve helyszíni bírság helyébe lépő szabálysértési elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben a megadott határnapon nem
jelenik meg [Szabs. tv. 72. § (2) bek.].
A felhívás akkor van szabályszerűen kézbesítve, ha úgy adták ki, hogy azt az elkövető
a büntetés-végrehajtási intézetben való jelentkezésre meghatározott időpont előtt legalább
nyolc nappal megkapja [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 3. § (2) bek.].
A szabálysértési hatóság szabályszerűen kézbesített felhívás esetén a jelentkezésére
meghatározott napot követő öt nap elteltével haladéktalanul elrendeli az elkövető elővezetését, ha nem értesítették az elzárás foganatba vételéről [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
5. § (1) bek. első mondat]. Pénzbírság (helyszíni bírság) helyébe lépő elzárás esetén az is
feltétele az elővezetés elrendelésének, hogy nem értesítették arról sem, hogy a pénzbírságot
(helyszíni bírságot) megfizették [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 6. § (1) bek.].
A végrehajtás során külön esete az elővezetés elrendelésének, amikor az elzárás félbeszakítására engedélyezett határidő letelt, és az elkövető nem jelentkezett az elzárás folytatására [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 10. § (3) bek.].
11.1.2. Az elővezetés elrendelése
Az eljárási elővezetést a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendeli el [Szabs. tv. 72. §
(3) bek. első mondat].
A szabálysértési büntetésekkel kapcsolatos elzárás végrehajtása esetén az elővezetést
is az elkövető lakóhelye (tartózkodási helye), ennek hiányában az elkövetés helye szerint
illetékes általános szabálysértési hatóság (azaz a járási hivatal) rendeli el [Szabs. tv. 139. §
(3) bek.], akkor is, ha a szabálysértés miatt eredetileg a rendőrség vagy a Nemzeti Adóés Vámhivatal vámszerve járt el.
Az elővezetést határozatban kell elrendelni, aminek tartalmi kellékeire lásd a tankönyv
9.5.1. pontját. Szabálysértési elzárás végrehajtása esetén az elővezetést elrendelő határozatban ezenfelül szerepelnie kell
• az elkövető ismert tartózkodási helyének, ahonnan elővezethető [57/2014. (XII. 5.)
BM rendelet 4. § (2) bek. b) pont];
• azon büntetés-végrehajtási intézet megnevezésének is, ahová az elkövetőt elő kell
vezetni, valamint annak, hogy az elkövetőt melyik napon kell a büntetés-végrehajtási
intézetbe elővezetni [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (2) bek. e) pont].
Ha pedig az elővezetés célja a meg nem fizetett pénzbírság (helyszíni bírság) helyébe lépő
szabálysértési elzárás végrehajtása, akkor a határozatnak ezeken felül figyelmeztetést is
kell tartalmaznia arra a lehetőségre, hogy a pénzbírság megfizetése (és annak igazolása)
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esetén mentesül az elővezetés foganatosítása (illetve a szabálysértési elzárás végrehajtása)
alól [Szabs. tv. 72. § (3) bek. második mondat; 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 5. § (2) bek.
b) pont].
11.1.3. Az ügyészi „vétójog”
Az elővezetés foganatosítása nem függ az ügyész jóváhagyásától. A szabálysértési hatóság
által elrendelt elővezetés foganatosítása tekintetében azonban az ügyésznek vétójoga van,
ami nem pusztán a foganatosítás megtiltását, hanem a meghozott határozat hatályon kívül
helyezését is magában foglalja.
Az ügyészi vétójog gyakorlását biztosítja, hogy a szabálysértési hatóság által elrendelt
elővezetés
• elrendeléséről az ügyészt haladéktalanul értesíteni kell [Szabs. tv. 72. § (5) bek.], és
• elrendelése és az elővezetés között 48 órának el kell telnie [(4) bek.].
Az elrendelt elővezetésről az ügyészt elektronikus úton kell értesíteni [57/2014. (XII. 5.) BM
rendelet 4. § (1) bek. harmadik mondat]. Az ügyész az elővezetést elrendelő határozatba,
a szabálysértési eljárás irataiba elektronikus úton tekint be [Szabs. tv. 72. § (5) bek., (2) bek.].
Ha az ügyész az elővezetéssel nem ért egyet, az elővezetési határozatot hatályon kívül
helyezi [Szabs. tv. 72. § (5) bek. harmadik mondat]. Ebben a körben az ügyész vizsgálhatja
az elővezetés törvényességét, illetve indokoltságát is. Erre azonban csak az elővezetés napját
megelőző napig van lehetősége. Ha az elővezetést törvényellenesnek tartja, akkor a Szabs.
tv. 43. §-ában meghatározott jogkörében felhívással élhet.
11.1.4. Az elővezetést elrendelő határozat hatályon kívül helyezése
Az idézett személy távolmaradásának igazolása esetén a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság hatályon kívül helyezi az elővezetést elrendelő határozatát [Szabs. tv. 72. § (6) bek.].
Erre azonban értelemszerűen csak az elővezetés foganatosítása előtt és csak az eljárási
cselekményen való részvétel végett elrendelt elővezetés esetén van lehetőség. A szankciók
végrehajtása tekintetében ugyanis a távolmaradás igazolására nincs lehetőség, hanem legfeljebb halasztás [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 10. §] kérhető.
11.1.5. Az elővezetés foganatosítása
I. Az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt személyt a határozatban megjelölt helyre
kísérik vagy oda útba indítják [Rtv. 34. § (1) bek.]. Az elővezetést főszabályként odakíséréssel kell foganatosítani, a szabálysértési jogban útba indításra csak az elrendelő hatóság
kifejezett rendelkezése alapján van lehetőség [Szabs. tv. 72. (1) bek. második mondat]. Ha
az elővezetés elrendelésére jogosult hatóság az intézkedés alá vont személy útba indulásának ellenőrzését rendelte el, a rendőr az elővezetés végrehajtása érdekében csak az útba
indulást ellenőrzi [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 33. § (2) bek.]
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Amennyiben az elővezetés másként nem teljesíthető, akkor az elővezetett személyt
legfeljebb 12 óra időtartamra vissza lehet tartani [Rtv. 34. § (2) bek.].
II. Az elővezetést főszabály szerint a rendőrség foganatosítja [Szabs. tv. 72. § (1) bek.],
mégpedig – bár erről a Szabs. tv. nem szól – szabálysértési szankciók végrehajtásával kapcsolatban is [vesd össze: Rtv. 34. § (1) bek.; 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (4) bek.].
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt (például vámszabálysértés [Szabs. tv. 209. §]
miatt) folyamatban lévő eljárásban az elővezetést nem a rendőrség, hanem a NAV Bevetési
Igazgatóságának kell foganatosítania. [Szabs. tv. 72. § (1) bek.]. Az ilyen szabálysértések
miatt kiszabott szabálysértési büntetésekkel kapcsolatos elzárás végrehajtása esetén azonban
az elővezetést a rendőrség foganatosítja.
III. Elővezetést jogszabályban erre felhatalmazott hatóságok határozata vagy végzése
alapján lehet foganatosítani [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 33. § (1) bek.]. A foganatosító
hatóság (rendőrség) az elővezetést elrendelő határozat törvényességét nem vizsgálhatja felül,
annak végrehajtását nem tagadhatja meg. Az Rtv. 34. § (3) bekezdése szerint az elrendelés
törvényességéért az elrendelő hatóság felelős, a végrehajtás törvényességéért azonban értelemszerűen a foganatosító szerv.
Az elővezetést elrendelő határozatot az azt foganatosító hatóság az elővezetés foganatosításának megkezdésekor kézbesíti az elővezetettnek [Szabs. tv. 89. § (4) bek.]. A kézbesítés
azonban valójában nem a foganatosítás első lépése, mert az elővezetési határozatot a rendőr
előzetes igazoltatás után először ismerteti az elővezetendő személlyel, és csak utána kézbesíti [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. § (1) bek.].
A rendőrnek lehetőséget kell adnia arra, hogy az elővezetendő személy az évszaknak
megfelelően felöltözzön, pénzét, élelmét, fontos személyi használati tárgyait – a saját és mások
testi épségét veszélyeztető eszközökön kívül – magához vegye, a jelen lévő hozzátartozóitól
elbúcsúzzon [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. § (2) bek.].
A szabálysértési elzárás végrehajtása körében a rendőr az elkövetőt az elővezetési határozat két példányával adja át a büntetés-végrehajtási intézetnek. A határozat egy példányát
a büntetés-végrehajtási intézet visszatartja, egy példányon az elkövető átvételét igazolja,
és azt a rendőrnek visszaadja [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (4) bek.].
Ha a végrehajtási célú elővezetés sikertelen, akkor az elővezetésre meghatározott naptól
számított öt napon belül kell megismételni, kivéve ha az elzárás elévülése ennél rövidebb
idő alatt következik be [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (3) bek., 6. § (3) bek.].
Pénzbírság helyébe lépő elzárás végrehajtása esetén az elővezetést foganatosító rendőr
az elővezetési határozatot az elkövetőnek a készpénzátutalási megbízással együtt adja át.
El kell állni az elővezetéstől, ha pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtása céljából
rendelték el, és az elővezetendő hitelt érdemlően igazolja a pénzbírság kifizetését [30/2011.
(IX. 22.) BM rendelet 34. § (3) bek.]. Ha az elkövető az elővezetés foganatosítása közben
a pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot meg kívánja fizetni, arra a rendőrnek a helyszínen lehetőséget kell biztosítania, vagy az elkövetőt a legközelebbi készpénzbefizetésre
alkalmas helyre kell kísérnie [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 7. § (1) bek.]. Ha az elkövető
a pénzbírságot, helyszíni bírságot teljesen megfizette, a rendőr az elővezetést mellőzi,
és az elővezetési határozat két példányára rávezeti, hogy a pénzbírság, helyszíni bírság megfizetése megtörtént. A rendőri szerv a határozat egy példányát az elővezetést elrendelőnek
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visszaküldi [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 7. § (2) bek.]. El kell állni az elővezetéstől, ha
az elítélt elővezetés közben a kiszabott bírságot a postahivatalnál befizeti [30/2011. (IX. 22.)
BM rendelet 34. § (3) bek.].
Ha az elkövető a pénzbírságot (helyszíni bírságot) nem fizette meg, akkor a rendőr
az elővezetési határozat három példányával adja át a büntetés-végrehajtási intézetnek. A határozat egy példányát a büntetés-végrehajtási intézet visszatartja, két példányon igazolja
az elkövető átvételét, és azokat visszaadja a rendőrnek. A rendőri szerv az átvétel igazolását
tartalmazó elővezetési határozat egy példányát az elővezetést elrendelő szervnek haladéktalanul visszaküldi [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 7. § (3) bek.].
11.1.6. Intézkedések az elővezetés foganatosításának sikertelensége esetén
Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, ezt a körülményt a rendőr haladéktalanul jelenti szolgálati elöljárójának, aki erről, valamint a végrehajtást akadályozó okról
soron kívül tájékoztatja az elrendelőt [30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 34. § (5) bek.].
Eljárási célból elrendelt elővezetése esetén az eljárás alá vont személlyel szemben lehetőség van a lakóhely felkutatásának elrendelésére (vesd össze: 12.2.3. pont).
A végrehajtási célból elrendelt elővezetés esetén ha az elkövető ismeretlen helyen tartózkodik, és ezért az elővezetés nem foganatosítható, a szabálysértési hatóság az elkövető
lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét annak megállapítása céljából ellenőrzi a központi
személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, vagy az elkövető utolsó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes helyi szervét keresi meg. Ezek a szervek a szükséges tájékoztatást kötelesek haladéktalanul megadni [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 11. § bek.].
Ezen felül pedig amennyiben a szabálysértési elzárás büntetés végrehajtása végett elrendelt elővezetés foganatosítása volt eredménytelen, akkor a szabálysértési hatóság az elkövető kijelölt büntetés-végrehajtási intézetbe történő előállítása céljából körözését rendeli
el. A körözést vissza kell vonni, ha elrendelésének oka megszűnt. A körözés elrendeléséről
szóló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak [Szabs. tv. 139. § (5) bek.]. A szabálysértési
hatóság az elkövető körözését ilyen esetekben a megismételt elővezetés sikertelenségét követő öt napon belül rendeli el [57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 4. § (5) bek.].
11.1.7. Költségviselés
Az elővezetés költségének megfizetésére az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt
személyt kell kötelezni [Szabs. tv. 72. § (7) bek. első mondat], mégpedig az eljárás eredményétől függetlenül. Az elővezetés költsége tehát olyan költség, amelynek viselésére az eljárás
alá vont személyt akkor is kötelezni kell, ha a feljelentés elutasítása és a szabálysértési eljárás
megszüntetése esetén a szabálysértési költség az államot terheli [Szabs. tv. 82. § (4) bek.]
(vesd össze: 9.6.2. pont).
Az elővezetéssel felmerült költségek megtérítését továbbra is külön jogszabály, a 39/2017.
(XII. 28.) BM rendelet szabályozza.
Eredménytelen elővezetés esetén az elővezetést elrendelő hatóság a kötelezettet
– kérelmére – különös méltánylást érdemlő okból mentesítheti az elővezetés költségének
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megfizetése alól [Szabs. tv. 72. § (7) bek. második mondat]. Ilyen méltányosságra csak
eredménytelen elővezetés esetén, azaz akkor van lehetőség, ha az elővezetendő személy
az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található fel. Ehhez azonban különös
méltánylást érdemlő okra, illetve annak az elővezetés eredménytelenségével való összefüggésére is szükség van. Ilyen lehet, ha az elővezetett személyt a foganatosítást megelőző
napon mentő szállította kórházba, de hozzátartozói értesítették az elrendelő szervet, hogy
az eljárási cselekményen nem tud részt venni.
11.1.8. Katonákra vonatkozó külön rendelkezés
Ha a rendőrnek tudomására jut, hogy az elővezetendő személy a Magyar Honvédség
tényleges katonai állományú tagja vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagja,
az elővezetést nem hajthatja végre, azonban erről jelentést ír, és az elővezetendő személy
szolgálati elöljáróját az elővezetés foganatosítása érdekében megkeresi [30/2011. (IX. 22.)
BM rendelet 34. § (4) bek.].
11.1.9. Jogorvoslat kizártsága
Az elővezetés elrendelése ellen nincs helye panasznak [Szabs. tv. 98. § (1) bek.]. Nincs bírósági vagy más jogorvoslat a szabálysértési hatóság elővezetést elrendelő határozatát hatályon kívül helyező ügyészi határozat [Szabs. tv. 72. § (5) bek. harmadik mondat] ellen sem.

11.2. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása
11.2.1. Az átvizsgálás fogalma
A ruházat stb. átvizsgálása a magánszférához való jogot korlátozó kényszerintézkedés.
11.2.2. Az átvizsgálás célja és fajtái
Az átvizsgálás célja részben a tárgyi bizonyítási eszköz megtalálása, illetve a lefoglalás
biztosítása.
I. Az első esetkör érintettje az a személy, akiről feltehető, hogy tárgyi bizonyítási eszközt tart magánál. A tárgyi bizonyítási eszközökre lásd a tankönyv 10.4. pontját. Az okirat
(Szabs. tv. 69. §) megszerzése érdekében átvizsgálásnak csak akkor van helye, ha az egyben
tárgyi bizonyítási eszköznek is minősül. A tárgyi bizonyítási eszköz magánál tartása akkor
is megalapozza a kényszerintézkedést, ha azt a hatóság nem kívánja lefoglalni (nem foglalja le).
II. A második esetkör érintettje csak nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont
személy lehet. Ilyen esetben azonban átvizsgálásra csak az eljárás alá vont nem magyar
állampolgár vagyontárgyainak lefoglalása végett van lehetőség (vesd össze: 11.3.2. pont).
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11.2.3. Az átvizsgálás tárgya
Az átvizsgálás tárgya ruházat, csomag, illetve a helyszínen lévő jármű lehet. A szabálysértés
felderítése esetén alkalmazott átvizsgálás nem érintheti a kényszerintézkedés alá vont személy testét, csak a nála, illetve a rendelkezése alatt lévő dolgokra terjedhet ki. Ez utóbbiak
köre lényegében megfelel az Rtv. 97. §-a(1) bekezdésének b) pontja szerinti (tágabb értelemben vett) ruházatnak: az intézkedéssel érintett személy testén viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén nála lévő vagy a közvetlen felügyelete alatt, illetve rendelkezésére álló
ruházat, csomag és tárgy. A ruházat (az érintett személy testén viselt tárgyak) átvizsgálása
annyiban specifikus, hogy csak erre vonatkozik az, hogy kizárólag az átvizsgált személlyel
azonos nemű személy végezheti.
Az Sztv. szabálysértés felderítése során lakás, épület átvizsgálását nem teszi lehetővé.
Az Rtv. 30. §-ának (2) bekezdése alapján azonban a közbiztonságot veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása érdekében az úgynevezett fokozott
ellenőrzés körében a rendőrség épületet, építményt, helyszínt is átvizsgálhat. Ha ezen rendészeti intézkedést törvényesen alkalmazták, akkor az annak során beszerzett bizonyíték
a szabálysértési eljárásban bizonyítási eszköz lehet [Szabs. tv. 57. § (2) bek.].
11.2.4. Az átvizsgálás foganatosítása
I. A) Átvizsgálásra főszabály szerint a rendőrség jogosult, mégpedig olyan szabálysértések
esetén is, amelyek nem tartoznak a rendőrség hatáskörébe. Átvizsgálásra a Nemzeti Adóés Vámhivatal vámszerve is jogosult, de csak akkor, ha a tárgyi bizonyítási eszköz – akár
közvetett módon – hatáskörébe tartozó szabálysértésre (csak: Szabs. tv. 214. §) vonatkozik.
A járási hivatal nem jogosult tárgyi bizonyítási eszköz megszerzése érdekében átvizsgálásra,
de a rendőrség segítését igénybe veheti.
B) Az átvizsgálást nem kell külön határozatban elrendelni, hanem elegendő, hogy
a hatóság tagja az átvizsgálásról és annak céljáról szóban tájékoztatja az érintett személyt.
II. Az átvizsgálás foganatosításával kapcsolatos garanciális szabályok:
A) Az átvizsgálás előtt az érdekeltet fel kell szólítani, hogy önként adja át a keresett
tárgyat [Szabs. tv. 74. § (2) bek.]. Ha a kényszerintézkedés elszenvedője a felszólításra
az összes keresett dolgot előadja, akkor az átvizsgálástól el kell tekinteni.
B) A ruházat átvizsgálását csak az átvizsgált személlyel azonos nemű személy végezheti [Szabs. tv. 74. § (3) bek.]. Az intézkedés nem történhet szeméremsértő módon [Rtv.
31. § (2) bek. második mondat].

11.3. A lefoglalás
11.3.1. A lefoglalás fogalma
A lefoglalás alapvetően a dolog birtoklásához fűződő jogot elvonó kényszerintézkedés
[vesd össze: Szabs. tv. 75. § (4) bek. első mondat]. Ha a dolog birtokát elvonják, akkor a le-
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foglalás nem korlátja a dolog feletti rendelkezésnek, azaz a lefoglalt dolgot is el lehet adni,
ajándékozni, zálogba adni.
Ha a lefoglalás nem jár a birtokláshoz fűződő jog elvonásával [Szabs. tv. 75. § (4) bek.
második mondat], akkor a kényszerintézkedés a dolog feletti rendelkezést korlátozza
[Szabs. Vhr. 28. § (2) bek.], illetve a használat tilalmával járhat [Szabs. Vhr. 28. § (3) bek.
első mondat].
Maga a lefoglalás soha nem jelenti a tulajdonjog elvonását. Bizonyos esetekben azonban
annak végrehajtása során a végrehajtó hatóság külön rendelkezhet a dolog értékesítéséről [Szabs. tv. 75. § (5) bek. I. fordulat, 76. § (4) bek.], illetve állagának megsemmisítéséről
[Szabs. tv. 75. § (5) bek. II. fordulat, 76. § (5) bek.].
A lefoglalás soha nem jár vagyon elvonásával, hiszen értékesítés esetén a dolog lefoglaláskori ellenértékét meg kell téríteni [Szabs. tv. 75. § (4) bek.; Szabs. Vhr. 29. § (3) bek.],
illetve a megsemmisítés feltétele az, hogy a dolog értéktelen [Szabs. tv. 76. § (5) bek.].
11.3.2. A lefoglalás célja és fajtái
A lefoglalás jogpolitikai indokai annak esetköreit illetően (részben) eltérőek.
• A tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalásánál [Szabs. tv. 75. § (1) bek. a) pont] a kényszerintézkedés jogpolitikai indoka a tárgyi bizonyítási eszközök rendelkezésre
állásának biztosítása.
• Az elkobzandó dolog lefoglalása esetén [Szabs. tv. 75. § (1) bek. b) pont] a kényszerintézkedés célja szabálysértési szankció, az elkobzás végrehajtásának biztosítása.
• Az eljárás alá vont nem magyar állampolgár vagyontárgyainak lefoglalása [Szabs.
tv. 75. § (2) bek.] szintén szabálysértési szankció (mégpedig a pénzbírság) végrehajtásának biztosítását szolgálja.
11.3.3. A lefoglalás tárgya
I. A lefoglalás tárgya
• dolog, illetve
• vagyontárgy lehet.
A kényszerintézkedés egyik esetkörében [Szabs. tv. 75. § (1) bek.] a lefoglalás tárgya dolog,
amelynek fogalmát a Szabs. tv. nem határozza meg. A Ptk. alapján a dolog olyan birtokba
vehető testi tárgy, amely tulajdonjog tárgya lehet [Ptk. 5:14. § (1) bek.].
A) A dolog akkor foglalható le, ha
1. tárgyi bizonyítási eszköz [Szabs. tv. 75. § (1) bek. a) pont]; illetve
2. a törvény értelmében elkobozható [Szabs. tv. 75. § (1) bek. b) pont].
A tárgyi bizonyítási eszközökről lásd a tankönyv 10.4. pontját.
Az elkobzásról lásd a tankönyv 5.3.2.2. pontját.
B) A másik esetkörben [Szabs. tv. 75. § (2) bek.] a lefoglalás tárgya vagyontárgy, amely
nemcsak pénz vagy más dolog, hanem például követelést megtestesítő értékpapír is lehet.
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Ezen esetkörben csak az eljárás alá vont személy vagyontárgya foglalható le. Ha
a vagyontárgy mást illet, akkor nem foglalható le. Az a vagyontárgy azonban lefoglalható,
amelynek az eljárás alá vont személy a tulajdonostársa.
Az eljárás alá vont személy vagyontárgya csak akkor foglalható le, ha nem magyar
állampolgár. E fogalom körébe tartozik a külföldi állampolgár és a hontalan. Azt a magyar
állampolgárt, aki egyidejűleg más államnak is állampolgára, a Szabs. tv. alkalmazása szempontjából (mivel az nem rendelkezik eltérően) magyar állampolgárnak kell tekinteni [vesd
össze: 1993. évi LV. törvény 2. § (2) bek.].
Az eljárás alá vont nem magyar állampolgár vagyontárgya csak akkor foglalható le, ha
az illető nem helyezi letétbe az előreláthatólag kiszabandó pénzbírság (felmerülő szabálysértési költség) fedezetéhez szükséges összeget. Ha ezt az összeget letétbe helyezi, akkor
három példányban készült elismervénnyel kell átvenni [Szabs. Vhr. 26. § (2) bek.].
A lefoglalás ezen esetköre nem terjedhet az eljárás alá vont nem magyar állampolgár
nélkülözhetetlen vagyontárgyaira. A Szabs. tv. 75. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában
nélkülözhetetlen vagyontárgyak azok az ingóságok, amelyek a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény alapján mentesek a végrehajtás alól, ha valamilyen vonatkozásban
nélkülözhetetlennek [Vht. 90. § (1) bek. a)–b) és g) pont]. Azok az ingóságok is nélkülözhetetlenek a Szabs. tv. 75. §-a (2) bekezdésének alkalmazása esetén, amelyek mentesek
a végrehajtás alól, ha valamilyen vonatkozásban szükségesek [Vht. 90. § (1) bek. c–f) pont,
i–k) pont]. Ha ugyanis egy dolog már akkor mentes a végrehajtás alól, ha valamihez (például
fűtéshez) csak szükséges, akkor ez a jogalkotó azon szándékát fejezi ki, hogy ezen vonatkozásokban az állami kényszebeavatkozásokkal szemben erőteljesebb védelmet nyújtson,
mint amikor ehhez a dolog (konyhai és háztartási felszerelés) nélkülözhetetlenségét is
megkívánja. A szabálysértési törvény alkalmazásában azonban nem tekinthető nélkülözhetetlennek minden olyan vagyontárgy (például az adós háztartásához tartozó kiskorú
gyermek által használt – jellegénél fogva gyermekek részére szolgáló – tárgy), amely a Vht.
alapján mentes a végrehajtás alól [Vht. 90. § (1) bek. j) pont]. Ha azonban más vagyontárgy
lefoglalható, akkor annak lefoglalását kell előnyben részesíteni a végrehajtás alól mentes
(de nem nélkülözhetetlen) vagyontárgyak lefoglalásával szemben.
Az előreláthatólag kiszabandó pénzbírság összegét a büntetés kiszabására vonatkozó
rendelkezések [Szabs. tv. 21., 22. §, illetve 23. § (1) bek. a) pont] alapján kell meghatározni.
A fix bírságos szabálysértések (vesd össze: 5.2.2.3. pont) esetén az előreláthatólag kiszabandó összeg adva van, azonban figyelemmel a Szabs. tv. 22. §-ának(3), illetve 23. §-ának
(4) bekezdésére is.
A rendelkezés alkalmazása szempontjából a szabálysértési költség előrelátható összegét
az eljárás addigi adatai alapján úgy kell meghatározni, hogy az elrendelő szerv az eljárás
alá vont személlyel szembeni joghátrány alkalmazását feltételezi [Szabs. tv. 92. § (2) bek.],
azonban figyelemmel van azokra a rendelkezésekre is, amelyek [például Szabs. tv. 92. §
(3) bek., 67. § (4) bek.] alapján bizonyos költségeket az állam visel.
A lefoglalás alá eső vagyontárgyak körét úgy kell meghatározni, hogy az elegendő
legyen az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság (felmerülő szabálysértési költség)
fedezetére. Olyan vagyontárgy is lefoglalható, amely eleve csak részben szükséges az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság (felmerülő szabálysértési költség) fedezésére,
de az elkövetőnek más kisebb értékű vagyontárgya nem ismert. Nem foglalható le viszont
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a vagyontárgy, ha az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság (felmerülő szabálysértési
költség) fedezésére más ismert vagyontárgy is elegendő lenne.
11.3.4. A lefoglalás elrendelése
I. A lefoglalás elrendelésére elsősorban a szabálysértési hatóság (Szabs. tv. 38. §) jogosult.
Bár ezt a törvény nem említi, a szabálysértési hatóság is csak akkor rendelhet el lefoglalást,
ha a szabálysértés elbírálása a hatáskörébe tartozik.
Lefoglalást rendelhet el a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy
(Szabs. tv. 39. §) is, de – a törvény kifejezett rendelkezése alapján – csak azon szabálysértés
vonatkozásában, amely miatt helyszíni bírságot szabhatna ki.
Lefoglalás elrendelésére az ügyész nem jogosult. A postai küldeményeket és táviratokat
azonban – amíg a címzettnek nem kézbesítették őket – csak az ügyész írásbeli határozata
alapján lehet lefoglalni [Sztv. 75. § (3) bek.]. Az ügyész jogosult a szabálysértési hatóság
vagy az előkészítő eljárást lefolytató szerv által elrendelt lefoglalás megszüntetésére.
A bíróság tárgyi bizonyítási eszköznek minősülő vagy elkobzás alá eső dolog lefoglalásának elrendelésére nem jogosult.
Az elzárással is sújtható szabálysértések miatt folytatott eljárásban csak az előkészítő
eljárást lefolytató szerv rendelheti el tárgyi bizonyítási eszköznek minősülő vagy elkobzás
alá eső dolog lefoglalását, a bíróság nem. A bíróság azonban elrendelheti az eljárás alá vont
nem magyar állampolgár vagyontárgyának lefoglalását [Szabs. tv. 75. § (2) bek.].
II. A lefoglalás elrendelése – a törvény szóhasználatából („lefoglalhatja”) eredően – még
a feltételek fennállása esetén sem kötelező [Szabs. tv. 75. § (1)–(2) bek.]. A lefoglalás indokoltságáról a kényszerintézkedés céljának fényében kell rendelkezni.
A) A tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalása [Szabs. tv. 75. § (1) bek. a) pont] indokolt,
ha az eljárás alá vont személy birtokában van, és az őt terhelő bizonyíték forrása. Nem kell
lefoglalni viszont azt a tárgyi bizonyítási eszközt, amely az eljárás alá vont személy birtokában van, de az abból eredő bizonyíték őt a felelősség alól mentesítené vagy büntetését
enyhítené. Az eset körülményének mérlegelésével kell dönteni arról, hogy indokolt-e a harmadik személy (sértett) birtokában lévő terhelő vagy mentő (felelősség mértékét enyhítő)
bizonyíték forrásaként szolgáló tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalása.
B) Ha a dolog elkobzását a törvény elrendeli, akkor e szankció biztosítása végett a lefoglalás [Szabs. tv. 75. § (1) bek. b) pont] elrendelése általában indokokolt. Ha azonban
az elkövetés eszközének elkobzása mellőzhető [Szabs. tv. 18. § (3) bek. b) pont], akkor
a lefoglalás is mellőzendő. Természetesen csak akkor, ha a dolog lefoglalására tárgyi bizonyítási eszközként sincs szükség.
C.) A lefoglalást akkor is el kell rendelni, ha az a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló törvényben meghatározott különleges védelem időtartama alatt nem
hajtható végre [Szabs. tv. 75. § (2a) bek.].
D/1. A tárgyi bizonyítási eszköz vagy elkobzás alá eső dolog lefoglalásának elrendeléséről – az erről szóló határozat meghozatalát megelőzően – nem kell az eljárás alá vont
vagy a kényszerintézkedést elszenvedő személyt tájékoztatni.
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D/2. A Szabs. tv. 75. §-a (2) bekezdésének első mondata szerinti lefoglalás, illetve
a letétbe helyezés lehetőségéről a meghallgatás során tájékoztatni kell az eljárás alá vont
nem magyar állampolgárt [Szabs. tv. 75. § (2) bek. második mondat]. Erre figyelemmel
a lefoglalás ezen esetköre a meghallgatás nélküli eljárásban nem rendelhető el.
E) A lefoglalás elrendeléséről határozatot kell hozni [Szabs. tv. 75. § (6) bek.]. A határozat azon elemeit, amelyek a Szabs. tv. 96. §-ának (1) bekezdésben foglaltakon kívül
szükségesek, a Szabs. Vhr. 27. §-ának(1) bekezdése határozza meg.
11.3.5. A lefoglalás foganatosítása
I. A) A lefoglalást végrehajtó szerv
• a lefoglalást elrendelő szabálysértési hatóság;
• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy;
• az előkészítő eljárást végző szerv [Szabs. Vhr. 25. § (1) bek.].
Mindegyik szerv (személy) akkor hajtja végre a lefoglalást, ha ő rendelte el. Ezt az előkészítő eljárást végző szerv tekintetében a Szabs. Vhr. 25. §-ának(1) bekezdése ki is emeli.
B) A lefoglalást végrehajtó szerv nevében eljáró személynek a dolog birtokosát először
fel kell szólítania arra, hogy adja át a keresett dolgot. Az érintettet ekkor figyelmeztetni kell
arra is, hogy az átadás megtagadása nem akadálya annak, hogy a keresett dolgot átvizsgálás
útján megszerezzék [Sztv. 76. § (1) bek.]. Ha az érintett a keresett dolgot nem adja át, akkor
átvizsgálást (Szabs. tv. 74. §) kell alkalmazni vele szemben.
Nem köteles a dolog átadására az, aki a Szabs. tv. 60. §-ánakc) pontja alapján a tanúvallomást megtagadhatja, ha a számára információt átadó személy kilétét a dolog átadásával
felfedné. Ez a mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszűnése után is fennmarad [Szabs. tv. 76. § (1a) bek.]. A rendelkezés a lefoglalás tekintetében nem a kényszerintézkedés elrendelésének vagy végrehajtásának tilalmát, hanem az átadási kötelezettség alóli
(az érintett döntésétől függő) mentességet szabályoz. Az átadás megtagadása tehát ilyenkor
sem akadálya annak, hogy a keresett dolgot az ügykörében lefoglalásra jogosult átvizsgálás
(Szabs. tv. 74. §) útján megszerezze. Annál is inkább, mivel a Szabs. tv. 76. §-ának(1a) bekezdéséhez hasonló rendelkezés a Szabs. tv. 74. §-ának(1) bekezdésében nem szerepel.
C) A lefoglalás is olyan eljárási cselekmény, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni
[Szabs. tv. 91. § (1) bek.]. A jegyzőkönyvvel szemben támasztott, itt is irányadó tartalmi
követelményekről lásd a tankönyv 9.4. pontját. Mivel a lefoglalást elrendelő és foganatosító
szerv az esetek többségében azonos [Szabs. Vhr. 25. § (1) bek.], a határozatot a kényszerintézkedés lefolyását rögzítő jegyzőkönyvbe kell foglalni [vesd össze: Szabs. Vhr. 27. § (2) bek.].
A lefoglalást végrehajtó szerv a jegyzőkönyvön (abba foglalt határozaton) felül egy
elismervényt is átad a lefoglalást elszenvedő személynek a lefoglalt dologról [Szabs. Vhr.
27. § (2) bek. első mondat]. Ha a lefoglalás birtokban hagyás mellett történt, az elismervényen fel kell tüntetni a lefoglalt dolog őrzési helyét is [Szabs. Vhr. 27. § (2) bek. második
mondat]. Ha a lefoglalt dolog használatát is megtiltották, akkor a lefoglalást elszenvedő
személyt figyelmeztetni kell arra, hogy a lefoglalt dolgot változatlan állapotban kell megőriznie [Szabs. Vhr. 28. § (3) második mondat]. A nem magyar állampolgárságú személytől
lefoglalt vagyontárgyat három példányban készült elismervénnyel kell átvenni, amelynek
egy-egy eredeti példányát az eljárás alá vont személy és a pénzkezelést végző vagy a bűn-
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jelkezelő részére át kell adni, a harmadik példány az eljárási iratok részét képezi [Szabs.
Vhr. 26. § (2) bek.].
D) A lefoglalt dolgot állagsérelem nélkül, azonosításra alkalmas jellel (így különösen
lefoglalt dologcímke, pecsét, ólomzár) kell ellátni [Szabs. Vhr. 27. § (5) bek.].
A lefoglalást végrehajtó szerv megállapítja a lefoglalt dolog értékét a lefoglalás alkalmával. Ha erre a lefoglaláskor nincs lehetőség, a lefoglalást követően haladéktalanul
intézkedni kell a lefoglalt dolog értékének megállapítása iránt [Szabs. Vhr. 27. § (4) bek.].
E) Ha a dolog biztonságos megőrzése indokolja, akkor a dolog elvehető a birtokosától
[Szabs. Vhr. 25. § (2) bek.]. Ez különösen akkor indokolt, ha a lefoglalás elszenvedőjének
érdeke a kényszerintézkedés céljának meghiúsítása lenne. Ilyen esetekben a lefoglalt dolog
őrzéséről a lefoglalást végrehajtó szerv gondoskodik [Szabs. tv. 28. § (1) bek. első mondat].
A nem közösségi árut és jövedéki terméket lefoglalás után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszervének kell átadni, illetve amennyiben a lefoglalást a NAV vámszerve végezte, őrzéséről a NAV vámszerve köteles gondoskodni [Szabs. tv. 28. § (4) bek.]. A lefoglalt dolog
tárolását biztonságosan és úgy kell végezni, hogy az változatlan állapotban megmaradjon,
az azonosság biztosított és könnyen megállapítható legyen [Szabs. tv. 28. § (1) bek. második mondat].
Ha viszont a lefoglalt dolog használatához a lefoglalást elszenvedő személynek különös méltánylást érdemlő érdeke fűződik, vagy a lefoglalt dolog elszállítása, raktározása
körülményes, az azonosság megfelelő biztosítása mellett a lefoglalást elszenvedő személy
birtokában hagyható a rendelkezési jog megtiltása mellett [Szabs. Vhr. 28. § (2) bek. első
mondat]. Ilyen esetben a lefoglalást elszenvedő személy a lefoglalt dolgot csak annak állagsérelme nélkül használhatja [Szabs. Vhr. 28. § (2) bek. második mondat]. Ha a lefoglalást
elszenvedő személy nem tesz eleget a figyelmeztetésben foglaltaknak, a lefoglalást végrehajtó szerv haladéktalanul intézkedik a lefoglalt dolog biztonságos őrzése iránt [Szabs. Vhr.
28. § (3) bek. harmadik mondat].
F) Aki a lefoglalást akadályozza, az rendbírsággal sújtható [Szabs. tv. 77. § (1) bek.
e) pont], kivéve az eljárás alá vont személyt (vesd össze: 11.4.3. pont).
G) A NAV hatáskörébe utalt szabálysértések (vesd össze: Szabs. tv. 214. §) felderítése
és elbírálása során a lefoglalásnál hatósági tanút kell alkalmazni [32/2012. (XII. 4.) NGM
rendelet 5. § (1) bek. a) pont].
H) Az eljárás alá vont nem magyar állampolgár vagyontárgyainak lefoglalására csak
a határozat meghozataláig kerülhet sor [Szabs. Vhr. 26. § (1) bek.].
11.3.6. A lefoglalás megszüntetése
I. A lefoglalást haladéktalanul meg kell szüntetni, ha arra az eljárás érdekében már nincs
szükség [Szabs. tv. 76. § (2) bek. első mondat.]. Ez a lefoglalás egyes esetköreit tekintve
differenciált értékelést igényel, aminél elsősorban a kényszerintézkedés céljára (vesd
össze: 11.3.2. pont) és az eljárás stádiumára kell figyelemmel lenni.
A) A szabálysértési eljárás befejezésével a tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalására
nincs szükség, így a lefoglalást a szabálysértési hatóságnak – ha nem rendeli el a tárgyi
bizonyítási eszköz elkobzását – az ügydöntő határozatában meg kell szüntetnie. Ha a szabálysértési hatóság határozata a kifogás előterjesztésére tekintettel nem jogerős [Szabs. tv.
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105. § (1) bek., illetve 138. § (1) bek. b) pont], akkor a tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalása
a járásbíróság ügydöntő határozatáig [Szabs. tv. 116. § (1) bek.] fennmarad. Elzárással is
büntethető szabálysértések esetén a járásbíróságnak kell ügydöntő határozatában [Szabs.
tv. 120. § (6) bek.] rendelkeznie az előkészítő eljárást folytató szerv által lefoglalt tárgyi
bizonyítási eszköz lefoglalásának megszüntetéséről. Ha a járásbíróság határozata – a halasztó hatályú fellebbezés [Szabs. tv. 121. § (1) bek.] előterjesztésére tekintettel – nem jogerős, akkor az eredetileg elrendelt lefoglalás a törvényszék ügydöntő határozatáig [Szabs.
tv. 123. § (1) bek.] fennmarad.
Nemcsak az eljárás befejezésével, hanem annak során is felmerülhet olyan szituáció,
amikor a tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalását – mert arra már nincs szükség – meg kell
szüntetni. Ez olyan esetben lehet indokolt, amikor a dolog olyan tényt bizonyítana, aminek
az eljárás alá vont személy felelőssége szempontjából – a minősítés megváltozása folytán –
nincs jelentősége.
B) Ha nem kerül sor olyan dolog elkobzására, amelynek a lefoglalását ennek lehetőségére tekintettel rendelték el, akkor az ügydöntő határozatban a lefoglalást meg kell
szüntetni. Így kell rendelkezni például akkor, ha az elkobzást arra tekintettel mellőzik,
hogy a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene [vesd
össze: Szabs. tv. 18. § (3) bek. b) pont]. A lefoglalást akkor is meg kell szüntetni, ha
az ügydöntő határozat meghozatalát megelőzően derül ki, hogy az elkobzás arra tekintettel nem rendelhető el, hogy a dolog nem az eljárás alá vont személy tulajdona (és a tulajdonos az elkövetésről előzetesen nem tudott) [vesd össze: Szabs. tv. 18. § (3) bek.
a) pont] (vesd össze: 5.3.2.2. pont).
Ha viszont a lefoglalt dolgot a szabálysértési hatóság [Szabs. tv. 102. § (1), 104. §
(2) bek.] vagy a bíróság [Szabs. tv. 116. § (1) bek., 120. § (6) bek., 123. § (1) bek.] ügydöntő határozatában elkobozza, akkor az elkobzás alá eső dolog lefoglalását nem kell
megszüntetni. Ha ugyanis az erről szóló határozat jogerős, akkor a már elrendelt elkobzás
végrehajtására kerül sor (vesd össze: 17.8. pont).
C) Ha nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont személlyel szemben az ügydöntő határozatban nem szabtak ki pénzbírságot (és szabálysértési költség sem merült fel),
akkor az ügydöntő határozatban a lefoglalás megszüntetéséről kell rendelkezni. Ugyanígy
kell rendelkezni abban az inkább csak elméletben felmerülő esetben is, amikor már az eljárás közben nyilvánvaló, hogy pénzbírság alkalmazására nem kerülhet sor (és általa viselendő szabálysértési költség sem merülhet fel).
Ha viszont a nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont személlyel szemben pénzbírságot szabtak ki, illetve szabálysértési költség megfizetésére kötelezték, akkor az ennek
biztosítása érdekében elrendelt lefoglalást az ügydöntő határozatban nem kell megszüntetni.
Ilyen esetben ugyanis a lefoglalt dolog értékesítésére kerül sor.
II. A lefoglalás megszüntetéséről a kényszerintézkedés elrendelője gondoskodik [Szabs.
Vhr. 29. § (1) bek.] az előtte folyamatban lévő eljárásban. Minden szerv a saját maga által
elrendelt lefoglalást jogosult megszüntetni.
A szabálysértési hatóság vagy az előkészítő eljárást lefolytató szerv által elrendelt lefoglalást az ügyész is megszüntetheti [Szabs. Vhr. 29. § (1) bek.]. Az ügyész által elrendelt
lefoglalás [Sztv. 75. § (3) bek.] megszüntetésére viszont csak az ügyész jogosult, az azt
visszatartó szabálysértési hatóság (előkészítő eljárást lefolytató szerv) nem.
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A bíróság jogosult arra, hogy az előtte folyamatban lévő jogorvoslati eljárásban (például 13.2., illetve 13.5. pont) megszüntesse az eljárás korábbi szakaszában a szabálysértési
hatóság által elrendelt lefoglalást. A bíróság jogosult arra is, hogy az elzárással is büntethető
szabálysértés miatt előtte folyamatban lévő eljárásban megszüntesse az eljárás korábbi szakaszában az előkészítő eljárást lefolytató szerv által elrendelt lefoglalást.
III. A) A lefoglalás megszüntetése főszabály szerint együtt jár a dolog visszaadásának (illetve kiadásának) elrendelésével [Szabs. tv. 76. § (2) bek. második mondat].
A lefoglalás megszüntetése esetén elsősorban a dolog visszaadásáról kell rendelkezni
azon személy részére, akitől a dolgot lefoglalták [Szabs. tv. 76. § (2) bek. második mondat
I. fordulat]. Nem adható vissza az a lefoglalt dolog, amelynek birtokban tartását jogszabály
feltételhez köti, ha a feltétel nem áll fenn [Szabs. Vhr. 29. § (2) bek.]. Ha a lefoglalt dolog
kiadása iránt más is jelent be igényt, mint akitől lefoglalták, akkor a szabálysértési hatóság
– a dologra való jogosultság elbírálása nélkül – határoz a lefoglalt dolog elhelyezéséről
[Szabs. tv. 76. § (3) bek. második mondat]. Ha azonban ez a más személy az eljárás alá
vont személy, akkor a dolog visszaadásáról annak javára kell rendelkezni, akitől a dolgot
lefoglalták. A lefoglalt dolgot az eljárás alá vont személy részére ugyanis csak akkor lehet
kiadni, ha a kiadás iránt más nem jelentett be igényt [Szabs. tv. 76. § (3) bek. első mondat].
Ilyen esetben ugyanis igénybejelentőnek kell tekinteni azt is, aki a dolog visszaadása végett jelent be igényt.
Ha a dolgot az eljárás alá vont személytől foglalták le, akkor részére azt csak akkor
lehet visszaadni, ha a kiadás iránt más nem jelentett be igényt. A Szabs. tv. vonatkozó rendelkezése ugyan csak az eljárás alá vont személynek való kiadásra vonatkozik [Szabs. tv.
76. § (3) bek. első mondat], de értelemszerűen a neki való visszaadásra is irányadó. Ilyenkor
is érvényesül az a szabály, hogy ha a dolog kiadása iránt több olyan személy jelentett be
igényt, akit nem vontak eljárás alá, akkor a szabálysértési hatóság – a dologra való jogosultság elbírálása nélkül – határoz arról, hogy a lefoglalt dolgot melyiküknél helyezi el
[Szabs. tv. 76. § (3) bek. második mondat].
A kiadás elrendelése nem azonos a tényleges kiadással, ugyanis az utóbbihoz az kell,
hogy a lefoglalt dolgot valaki átvegye. Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy
a lefoglalást megszüntető határozatban megadott határidőn belül nem veszi át a lefoglalt
dolgot, a lefoglalást végrehajtó szerv intézkedik a dolog értékesítése vagy megsemmisítése
iránt. A jogosult a lefoglalt dolog értékesítése esetén az értékesítésből befolyt ellenértékre
jogosult, ebből azonban le kell vonni a tárolás és az értékesítés során felmerült indokolt
költségeket. Megsemmisítése esetén pedig a lefoglalt dolog lefoglaláskori értékére tarthat
igényt, ebből azonban le kell vonni a tárolás és a megsemmisítés indokolt költségeit [Szabs.
Vhr. 29. § (3) bek]. Mindkét esetben azonban az ellenértékre (lefoglaláskori értékre) csak
akkor jogosult, ha a Szabs. tv. által meghatározott elévülési idő elteltét megelőző időben
jelentkezik. Az elévülési időre lásd a Szabs. tv. 6. §-ához fűzött magyarázatot.
A lefoglalt nem közösségi árut, jövedéki terméket csak a NAV vámszerve által lefolytatott vám-, illetve jövedéki igazgatási eljárást követően lehet kiadni [Szabs. Vhr. 29. §
(5) bek.]. Ez a rendelkezés nem a lefoglalás megszüntetésének, hanem a dolog kiadásának
elhalasztását írja elő.
B) A jogszabály a lefoglalás megszüntetése esetére két kivételt szabályoz a kiadás elrendelése alól, nevezetesen:
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• az állam tulajdonába kerülést, illetve
• a megsemmisítést.
B/1. Az állam tulajdonába kerül a lefoglalt dolog, ha kétséget kizáróan mást illet, de
a jogosult kiléte nem állapítható meg [Szabs. tv. 76. § (4) bek. első mondat]. Ilyenkor a később jelentkező jogosult a szabálysértési hatóságtól kérheti a dolog visszaadását [Szabs. tv.
76. § (4) bek. második mondat I. fordulat].
B/2. A dolgot meg kell semmisíteni, ha a lefoglalt dolog értéktelen, és senki sem tart
rá igényt [Szabs. tv. 76. § (5) bek.].
IV. A lefoglalás megszüntetéséről is alakszerű határozatot kell hozni [Szabs. tv. 75. §
(6) bek.], aminek tartalmi követelményeire lásd a tankönyv 9.5.1. pontját. A lefoglalás megszüntetéséről szóló határozatban rendelkezni kell a dolog további sorsáról, ennek körében
– szükséghez képest – annak személyéről is, akinek a dolgot kiadják. A lefoglalást megszüntető határozatban kell rendelkezni a lefoglalt dolog átvételére rendelkezésre álló határidőről. Ha a lefoglalt dolog átvételére jogosult személy Magyarországon nem rendelkezik
lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, a lefoglalást megszüntető határozatban a lefoglalt
dolog átvételére legalább 30 napot kell biztosítani [Szabs. Vhr. 29. § (4) bek.].
V. Ha a lefoglalt dolgot értékesítették, akkor a kiadására értelemszerűen már nincs lehetőség.
Ilyenkor a lefoglalás megszüntetése esetén az értékesítésből befolyt ellenértéket elsősorban
annak kell visszaadni, akitől a dolgot lefoglalták [Szabs. tv. 76. § (2) bek. második mondat
II. fordulat].
Ha a dolog az állam tulajdonába került, akkor a később jelentkező jogosult a dolog
lefoglaláskori ellenértékét kérheti a szabálysértési hatóságtól [Szabs. tv. 76. § (4) bek. második mondat II. fordulat].
VI. Két esetkör van, amikor a lefoglalást az eljárás jogerős befejezése ellenére sem kell
megszüntetni.
A) Ha a lefoglalt dolgot a szabálysértési hatóság vagy a bíróság ügydöntő határozatában
elkobozza, akkor a lefoglalást végrehajtó szerv az elkobzás végrehajtása iránt intézkedik
[Szabs. Vhr. 25. § (5) bek.]. Az elkobzás végrehajtásáról lásd a tankönyv 17.8. pontját.
Nem adható vissza az a lefoglalt dolog, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy
veszélyezteti a közbiztonságot [Szabs. Vhr. 29. § (2) bek. II–III. fordulat].
B) Ha a nem magyar állampolgárságú eljárás alá vont személlyel szemben pénzbírságot szabtak ki, illetve szabálysértési költség megfizetésére kötelezték, akkor a lefoglalt
vagyontárgyat értékesíteni kell. Az elkövetőt illeti a lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt
összeg azon maradványa, amely a határozatban megállapított pénzbírság és szabálysértési
költség összegének levonása után marad meg. Ha az elkövető a megjelölt magyarországi
címen tartózkodik, akkor az összeget átvételi elismervény ellenében át kell adni részére
[Szabs. Vhr. 26. § (3) bek.]. Ha elhagyta Magyarország területét, akkor az általa megadott
számlára kell teljesíteni az átutalást [Szabs. Vhr. 26. § (3) bek., 31. § (5) bek].
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11.3.7. A költségek és az értékesítés bevétele
A lefoglalással kapcsolatban felmerült költségeket a lefoglalást végrehajtó szerv előlegezi
[Szabs. Vhr. 25. § (4) bek.]. A lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenértéket annak
a szervnek a számláján kell elkülönítetten kezelni, amelynek a költségvetésében a lefoglalást
végrehajtó szerv szerepel [Szabs. Vhr. 30. § második mondat].
Ha a lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt összeg a pénzbírság és a szabálysértési
költség összegének kiegyenlítésére nem elegendő, akkor azt elsősorban a pénzbírságba
kell beszámítani.
11.3.8. Jogorvoslat
A lefoglalás ellen panasznak van helye.
11.3.9. A visszatartás
Amíg a címzettnek még nem kézbesített postai küldemény (távirat) lefoglalását az ügyész
nem rendelte el, addig a szabálysértési hatóság csak annak visszatartása iránt intézkedhet
[Szabs. tv. 75. § (3) bek.]. Ilyen esetekben is értelemszerűen alkalmazni kell a Vhr. lefoglalásra vonatkozó rendelkezéseit [Szabs. Vhr. 25. § (3) bek.].
11.3.10. Tárgykörözés
A bíróság, illetve a szabálysértési hatóság elrendelheti annak az ismeretlen helyen lévő,
egyedi azonosításra alkalmas tárgynak a körözését, amely a törvény értelmében lefoglalható
[Szabs. tv. 68. § (3) bek.]. Ennek vonatkozásában lásd a körözési nyilvántartási rendszerről
és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényt,
illetve a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről
és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendeletet.

11.4. A rendbírság
11.4.1. A rendbírság fogalma
A rendbírság olyan eljárási szankció, amely az elszenvedőnek vagyoni hátrányt (pénzbeli
fizetési kötelezettséget) jelent.
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11.4.2. A rendbírság célja
A rendbírság célja egyes eljárási kötelezettségek teljesítésének biztosítása, valamint az eljárási szabályszegések megtorlása, illetve megelőzése.
11.4.3. A rendbírság alapjául szolgáló eljárási szabályszegések
A rendbírság alapjául szolgáló eljárási szabályszegéseket a Szabs. tv. példálózóan nevesíti.
Ilyen az, ha
• a szemle tárgyának birtokosa nem teszi lehetővé a tárgy, illetve helyszín megtekintését, megfigyelését;
• az eljárás alá vont személy (képviselője), illetve a sértett (képviselője) nyilvánvalóan
alaptalanul jelent be kizárási okot, vagy ugyanabban az ügyben a hatóság ugyanazon
tagja ellen ismételten tesz kizárásra irányuló alaptalan bejelentést;
• az eljárás alá vont személy, illetve a sértett nem veti magát alá a szakértői vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak (a műtét és a műtétnek minősülő vizsgálati eljárás
kivételével);
• a tanú és a szakértő a vallomástételt, illetve a közreműködést és a véleménynyilvánítást (a következményekre való figyelmeztetés után) jogosulatlanul megtagadja;
• a lefoglalást, a ruházat, csomag vagy jármű átvizsgálását valaki (kivéve az eljárás
alá vont személyt) akadályozza;
• a meghallgatás, illetve tárgyalás rendjét valaki megzavarja;
• a tanú (kiskorú tanú törvényes képviselője), illetve a szakértő a szabályszerű idézés
ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, vagy mihelyt az akadály a tudomására
jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után
nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetve ha az eljárási cselekményről engedély
nélkül eltávozik;
• a kiskorú törvényes képviselője nem igazolja, hogy vétlen azon kiskorú távolmaradásában, akit az ő útján idéztek;
• valaki nem teljesíti a megkeresés (vesd össze: 12.2.2. pont) teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeit.
11.4.4. A rendbírság mértéke
A szabálysértési hatóság eljárásában a rendbírság legalacsonyabb összege 5000, legmagasabb összege 100 ezer forint. A büntetési tétel felső határa ismételt kiszabás esetén itt is
megemelkedik (150 ezer forintra), de csak akkor, ha a rendbírság kiszabására ugyanabban
az eljárásban ismételten kerül sor. Bírósági eljárásban a rendbírság alsó határa 5000, felső
határa 150 ezer, ismételt kiszabás esetében pedig 200 ezer forint.
Jogeset 11/a megoldása. A szabálysértési hatóság határozata jogszabálysértő. Ilyen
mértékű rendbírság kiszabására ugyanis szabálysértési hatóságnak csak akkor van
joga, ha az ismételt elkövetésre ugyanabban az eljárásban kerül sor.
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Jogeset 11/b megoldása. A szabálysértési hatóság határozata jogszerű. Ilyen mértékű
rendbírság kiszabására szabálysértési hatóságnak akkor is joga van, ha ugyanabban
az eljárásban két eltérő szabályszegésért alkalmaz ismételten azonos személlyel
szemben rendbírságot.

11.4.5. A rendbírság kiszabása
A rendbírság mértékének meghatározásánál a kiszabására okot adó cselekmény súlyát
és következményeit kell figyelembe venni.
11.4.6. A jogorvoslat
A rendbírság kiszabása elleni jogorvoslat a szabálysértési hatóság eljárásában a panasz,
a bíróság eljárásában pedig a fellebbezés.

12. A szabálysértési hatóság eljárása
Jogeset 12. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsa Rendőrkapitányság
előkészítő eljárást lefolytató szerve 2014. május 5. napján a szolgálatban lévő rendőr
feljelentése alapján a Szabs. tv. 170. §-ába ütköző garázdaság elkövetése miatt – a ránézésére fiatalkorúnak ítélt – intézkedés alá vont személlyel szemben megindította
az előkészítő eljárást, mivel a nevezett személy magatartása kihívóan közösségellenes
és másokban megbotránkozásra alkalmas volt. Az eljárás során 2014. május 30. napján
megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont személy nem töltötte be a 14. életévét,
vagyis büntethetőséget kizáró ok áll fenn (vesd össze: 4.2.1.4. pont).

Az elzárással nem büntethető szabálysértések miatt – ha nem tartoznak bírósági hatáskörbe (vesd össze: 15.10. pont) – a szabálysértési hatóság folytatja le az eljárást. Ebben
a fejezetben ezen eljárás menetét (dinamikáját) ismertetjük a legfontosabb mérföldkövek
köré csoportosítva.

12.1. A szabálysértési eljárás megindulása
12.1.1. A feljelentés
A feljelentést bármely személy vagy szerv megteheti szóban és írásban egyaránt. Általában
magánszemély vagy jogi személy teszi, akinek, illetve amelynek a szabálysértés – tevékenység vagy mulasztás – a jogát vagy jogos érdekét sérti, veszélyezteti, és a bűncselekményhez képest enyhébb fokban veszélyes a társadalomra.
A feljelentés akként is előfordul, hogy a hatóság, észlelve az adott szabálysértést, feljelentést tesz. Ez többnyire közlekedési szabálysértések (vesd össze: 5.4. pont) elkövetése
esetén – közúti ellenőrzés során – jellemző, amikor az intézkedő rendőr szabálysértési feljelentést tesz. Elképzelhető más szabálysértések kapcsán is, mint például a büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása (Szabs. tv. 194. §), csendháborítás (Szabs. tv. 195. §)
elkövetése esetén, amikor is magánszemélyek bejelentése alapján a hatóság a helyszínre
vonul. Ilyenkor a feljelentő az intézkedést végző rendőrkapitányság lesz, és a megtett feljelentést megküldi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóság részére.
Feljelentés esetén az eljárás kezdőnapja a feljelentésnek a hatósághoz érkezését követő nap.
12.1.1.1. Formai és tartalmi követelmények
A Szabs. tv. nem határoz meg formakényszert a feljelentés tekintetében. A szóban tett feljelentést írásba kell foglalni, amit a jogalkotó a hatóság feladataként határoz meg. A szóban
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tett feljelentésről elegendő csupán feljegyzés készítése, amiről az illetékes hatóság dönt
[Szabs. tv. 78. § (1) bek.]. Abban az esetben, ha például egy Balaton környékén lakó személy
bejelentést tesz, miszerint tilosban jégen tartózkodik valaki, és az illetékes hatóság a helyszínre érkezést követően megbizonyosodik annak valódiságáról, úgy elegendő az eljárás
megindításának alapjául szolgáló ügyiratra feljegyzést készíteni. Célszerűbb, és az eljárás
későbbi nehézségeit kiküszöbölő megoldás azonban a jegyzőkönyv (vesd össze: 9.4. pont)
felvétele, és annak a bejelentővel történő aláírattatása.
A Szabs. tv. iránymutatást ad a feljelentés kötelező tartalmi elemeit illetően, így annak
tartalmaznia kell:
• a feljelentett cselekmény helyének és idejének;
• továbbá az elkövetés körülményeinek a leírását;
• a bizonyítási eszközök megjelölését;
• továbbá az eljárás alá vont személy ismert személyi adatait. Ha lehetőség van rá,
a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez [Szabs. tv. 78. § (3) bek.].
A Szabs. Vhr. meghatározza azokat a többletelemeket, amelyeket bizonyos (például lőfegyverrel kapcsolatos, engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett)
szabálysértések esetén rögzíteni kell a feljelentésben. Így a feljelentésnek a Szabs. tv.-ben
foglaltakon túl tartalmaznia kell:
• károkozás esetén (amennyiben ismert) a károkozó és a károsult megnevezését, a kár
jellegét, hozzávetőleges mértékét, a biztosítást igazoló okirat számát, a biztosító
megnevezését, biztosítási fedezet hiányában annak tényét;
• a lefoglalás érdekében visszatartott, valamint a Szabs. tv. 75. §-ának(1a) bekezdése
alapján ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait és jegyeit, illetve
a dolog megőrzésével megbízott személy nevét és az őrzés helyét;
• lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés esetén a lőfegyvertartási engedély számát,
az engedélyt kiállító hatóság megnevezését, a fegyver fajtáját, kategóriáját, gyártóját, típusát, gyártási számát, kaliberjelét, illetve a lőszer darabszámát és azonosítási adatait;
• az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés esetén a jármű forgalmi rendszámát, a vezetésre jogosító okmány számát,
típusát, kategóriáját, a jármű üzembentartójának nevét és címét;
• okmány elvétele vagy a szabálysértési hatóságnál történt leadása esetén annak tényét, idejét és az átvételi elismervény sorszámát;
• kitiltás szabályainak megszegése esetén a kitiltást elrendelő határozat számát, az elrendelő hatóság megnevezését, a kitiltásra vonatkozó adatokat;
• a helyszínen alkalmazott intézkedéseket, eljárási cselekményeket;
• az eljárás alá vont személy nyilatkozatát a szabálysértés elkövetésének körülményeiről, illetve saját felelősségéről [Szabs. Vhr. 4. § (1) bek.].
Az elzárással büntetendő szabálysértések miatt tett feljelentésre lásd a tankönyv 15.3. pontját.
Az elzárással nem büntetendő, de bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértés esetén
a feljelentés külön szabályaira lásd a tankönyv 15.10.1. pontját.
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12.1.1.2. A feljelentés elutasítása
A feljelentés elutasításának célja a költséghatékonyság, a hatóság tehermentesítése annak érdekében, hogy ne induljon feleslegesen szabálysértési eljárás, ha majd amúgy is meg kellene
szüntetni. Abban az esetben kerülhet sor az elutasításra, ha olyan körülmények állnak fenn,
amelyek már az elkövetés vagy a feljelentés pillanatában is kizárják a felelősségre vonást.
A feljelentést határozattal nyolc napon belül el kell utasítani, ha a feljelentésből vagy
az előkészítő eljárás során beszerzett adatokból megállapítható, hogy
• a feljelentett cselekmény nem szabálysértés;
• a büntethetőséget kizáró ok áll fenn;
• ugyanazon szabálysértés miatt szabálysértési eljárás van folyamatban;
• a cselekményt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági
eljárás keretében jogerősen elbírálták;
• elkobzás alkalmazása szükséges felelősségre vonás nélkül;
• a szabálysértés elévült;
• a magánindítványra üldözendő szabálysértés esetében a magánindítvány hiányzik,
illetve az illetékekről szóló törvényben meghatározott szabálysértési eljárási illeték
megfizetésére felhívás ellenére nem került sor;
• a feljelentéssel vagy a szabálysértési eljárás lefolytatásának feltételeként meghatározott nyilatkozattal szemben támasztott valamely törvényi követelmény nem
teljesül [Szabs. tv. 80. §].
A feljelentés elutasítására nyolc napja van a szabálysértési hatóságnak. Áttétellel ezt követően érkezett ügyirat esetén a hatóságnak már nincs lehetősége a feljelentés elutasítására,
az iratot szabálysértési számra kell iktatni, majd indokolt esetben az eljárás megszüntetésére
kell intézkednie.
Feljelentés elutasítása esetén a határozatot nem kell megküldeni az ügyész részére,
az eljárás megszüntetésének azonos eseteiben viszont igen (vesd össze: 12.4.13. pont), holott
ugyanazon okra hivatkozással zárják le az ügyet.
Feljelentés elutasítása esetén a szabálysértési költség az államot terheli (vesd össze:
9.6.2. pont).
A feljelentés elutasítása esetén panasznak van helye, amelyet nyolc napon belül (írásban
vagy szóban) lehet előterjeszteni (vesd össze: 13.3. pont).
12.1.2. A hivatali hatáskörben szerzett tudomás
A szabálysértési eljárás megindulhat a szabálysértési hatóság hivatali hatáskörében szerzett
tudomása alapján is. Lényegét tekintve ez annyit jelent, hogy a szabálysértési ügyben eljáró
ügyintéző az előtte folyamatban lévő ügyben észleli egyéb – addig fel nem jelentett –, akár
az eljárás alá vont személy, akár más személy által megvalósított szabálysértés elkövetését
is, és ennek okán (mint az eljárás megindításra jogosult) megindítja a szabálysértési eljárást.
Hivatalból kell megindítani a szabálysértési eljárást, ha a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság úgy ítéli meg, hogy megalapozottan lehet szabálysértés elkövetésére
következtetni. Bár a Szabs. tv. – ellentétben a Be.-ben foglaltakkal – nem a „gyanú”
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f ogalmából indul ki, lényegét tekintve ugyanolyan feltételek fennállása esetén lehet szabálysértési eljárást indítani, mint amilyen kritériumok a büntetőeljárás megindításához szükségesek. A Szabs. tv. alapelvi szinten rögzíti, hogy „[a] szabálysértési hatóság és a bíróság
az e törvényben megállapított feltételek fennállása esetén köteles a szabálysértési eljárást
lefolytatni” (Szabs. tv. 31. §).
Hivatalból meginduló eljárás esetén, vagyis a szabálysértési hatóság részéről eljáró
személy észlelése vagy tudomása alapján induló eljárás kezdőnapja megegyezik az észlelés
vagy tudomásra jutás napjával.
12.1.3. Helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy észlelése
A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy észlelése alapján is megindulhat
a szabálysértési eljárás, amennyiben az adott személy vagy szerv egy helyszíni ellenőrzés
során olyan szabálysértés elkövetését észleli, amely miatt helyszíni bírságot szabhat ki (vesd
össze: 14. fejezet).

12.2. Intézkedések a szabálysértési eljárás megindulását követően
12.2.1. Az ismételt elkövetés ellenőrzése
A szabálysértési eljárás megindulását követően azonnal ellenőrizni kell, hogy fennállnak-e
az ismételt elkövetés (vesd össze: 5.2.5. illetve 5.3.4. pontok) miatt a súlyosabb jogkövetkezmények alkalmazásának feltételei [Szabs. Vhr. 4. § (3) bek.].
Amennyiben megállapítható, hogy a cselekmény ismételt elkövetés [vesd össze: Szabs.
tv. 23. § (1) bekezdés b) és d) pont] miatt szabálysértési elzárással is büntethető (vesd össze:
5.2.5. pontok), úgy az ügyet át kell tenni az illetékes járási bírósághoz [Szabs. Vhr. 1. §
(1) bek.].
Engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével elkövetett szabálysértés
esetén ellenőrizni kell, hogy az eljárás alá vont személy nem áll-e járművezetéstől eltiltás
hatálya alatt [Szabs. Vhr. 4. § (4) bek.].
A szabálysértési nyilvántartási rendszerben történő egyes ellenőrzések tényét célszerű
feljegyezni az ügyiratra.
12.2.2. A megkeresés
I. A bíróság és a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértések elkövetése miatt indított
szabálysértési eljárás során az elkövető személyének megállapítása és a tényállás tisztázása
érdekében állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó
szervezetet és civil szervezetet kereshet meg, ha az ügy elbírálásához olyan adat szükséges,
amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv, köztestület, gazdálkodó szervezet
és civil szervezet rendelkezik. A megkeresés teljesítésére legalább 8, legfeljebb 30 napos
határidő állapítható meg [Szabs. tv. 56/A. § (1) bek.].
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Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben a bíróságnak vagy a szabálysértési hatóságnak az ügy
számát, az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölnie. Köztestülettől,
gazdálkodó szervezettől vagy civil szervezettől történő adatkérésben meg kell jelölni azt
a jogszabályi rendelkezést is, amely a megkeresett szervet a kért adatok kezelésére kötelezi
vagy feljogosítja [Szabs. tv. 56/A. § (3) bek.].
Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a megkereső tudomására,
amely a megkeresés céljával nem függ össze, az adatot törölni kell [Szabs. tv. 56/A. § (4) bek.].
Ha a megkeresett szerv a megkeresést azért nem teljesíti, mert azt törvény kizárja,
a megkeresett birtokában lévő adat megszerzése érdekében a megkeresettet érintően további
eljárási cselekmény nem végezhető [Szabs. tv. 56/A. § (6) bek.].
Ha a megkeresett szervezet vagy személy a követelményeknek megfelelő megkeresés
teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, rendbírsággal sújtható [Szabs. tv.
77. (1) bek. i) pont, 56/A. § (5) bek.] (vesd össze: 11.4.3. pont).
II. Az elzárással is sújtható szabálysértések miatt folytatott eljárásban érvényesülő megkeresésre lásd a tankönyv 16.2.1. pontját.
III. Külföldi hatóság adatszolgáltatás végett való megkeresésére lásd a tankönyv 19.3.2.3. pontját.
12.2.3. A lakóhely (tartózkodási hely) felkutatása
A Szabs. tv. 56. §-ának(3) bekezdése alapján a bíróság, valamint a szabálysértési hatóság
jogosult igénybe venni az eljárás alá vont személy lakóhelyének (tartózkodási helyének)
felkutatása érdekében annak utolsó ismert lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
rendőri szervet. A rendőri szerv ennek a megkeresésnek – mivel az a Szabs. tv. 56. §-ának
(3) bekezdésére tekintettel törvényi alappal rendelkezik – köteles eleget tenni.
A rendőri szerv jogosan jár el, amikor az érdeklődés címzettjét feltartóztatja, illetve
nála az eljárás alá vont személy hollétéről érdeklődik. Erre azonban csak az eljárás alá vont
személy utolsó ismert lakóhelyén (tartózkodási helyén) van törvényes lehetőség. Az érdeklődés címzettje az eljárás alá vont személy hollétével kapcsolatos válaszadást nem tagadhatja meg, kivéve, ha hozzátartozóként a Szabs. tv. 60. §-ánaka) pontja alapján a tanúzás
alóli mentesség illeti meg.
A Szabs. tv. 56. §-ának(3) bekezdése tulajdon elleni szabálysértés (Szabs. tv. 177. §)
elkövetője tekintetében is alkalmazható. Ebben az esetben azonban a lakcímkutatás helyett
vagy ezt követően lehetőség van szigorúbb intézkedésre, azaz arra is, hogy a bíróság (az előkészítő eljárást folytató szerv) a tulajdon elleni szabálysértés elkövetésével gyanúsítható
személy körözését rendelje el [Szabs. tv. 117. § (8) bek.] (vesd össze: 15.2.2. pont).

12.3. A szabálysértési eljárás felfüggesztése
A Szabs. tv. alapján az alábbi négy esetben kötelező a szabálysértési eljárást felfüggeszteni.
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12.3.1. Előzetes kérdés tisztázása végett
Kötelező a szabálysértési eljárást felfüggeszteni, ha az ügy érdemi elbírálása olyan előzetes
kérdés eldöntésétől függ, amelyben a döntés más szerv hatáskörébe tartozik. Így például
akkor, ha a hozzátartozói minőség megállapítása végett származásmegállapítási per van
folyamatban, amelyben a polgári bíróság ítélete mindenkire hatályos.
12.3.2. Az elkövető ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodása miatt
Kötelező a szabálysértési eljárást felfüggeszteni, ha az eljárás alá vont személy ismeretlen
helyen vagy külföldön tartózkodik, és távollétében az ügy érdemi elbírálása nem lehetséges.
Ez főként azon ismert elkövetős ügyekben jellemző, amelyekben az eljárás alá vont személy
ismert a hatóság előtt, azonban tartózkodási helye, lakcíme ismeretlen, és a hatóság nem találja, a járőrök által foganatosított tartózkodási hely megállapítása (vesd össze: 12.2.3. pont)
nem vezet eredményre.
A Szabs. tv. jelenleg nem engedi, hogy megszüntessék az eljárást, ha az eljárás alá vont
személy tartózkodási helye ismeretlen. Nyilvánvalóan a jogalkotó minden eszközzel arra
törekedett, hogy „csak úgy ne lehessen az ügyet lezárni”, a legvégsőkig lehessen az elkövető
után kutatni. Jelenleg ha a határozat „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „a címzett
ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a hatósághoz, az ellenőrzést végez a személy- és lakcímnyilvántartásban. Ha újabb címet talál, úgy oda kézbesíti a határozatot, ha azonban nem jár
eredménnyel, felfüggeszti az eljárást. Elmondható, hogy az ismeretlenes ügyek többségét
ismeretlen tartózkodási helyre való hivatkozással függesztik fel.
Nem az eljárás alá vont személy távolléte, hanem ismeretlen helyen való tartózkodása
miatt függeszthető fel az eljárás. Ha tehát az eljárás alá vont személy hosszabb időn át kórházban, fekvőbeteg-ellátásában részesül, úgy felfüggesztésének helye nincs. Ugyanakkor
ha az eljárás alá vont külföldön tartózkodik például tanulmány vagy munkavégzés céljából,
úgy az eljárás felfüggesztésének van helye, akkor is, ha a tartózkodás helye ismert.
Amennyiben a felfüggesztés ideje alatt az eljárás alá vont személy lakó-, tartózkodási
helye ismertté válik, úgy az eljárás folytatásának van helye.
12.3.3. Felfüggesztés közvetítői eljárás miatt
Az eljárást abban az esetben is fel kell felfüggeszteni, ha a szabálysértési hatóság vagy
a bíróság az ügyet közvetítői eljárásra utalja (vesd össze: 16. fejezet).
12.3.4. Felfüggesztés alaptörvény-ellenesség vagy nemzetközi szerződésbe ütközés
esetén
A bíróság az eljárást hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, és az Alkotmánybíróság eljárását
kezdeményezi, ha az ügy elbírálása során olyan jogszabályt vagy közjogi szervezetszabályozó
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eszközt, illetve jogegységi határozatot kell alkalmazni, amelynek alaptörvény-ellenességét
vagy nemzetközi szerződésbe ütközését észleli [Szabs. tv. 82. § (2) bek.].

12.4. A szabálysértési eljárás megszüntetése
Az eljárás határozattal való megszüntetése annak egyik érdemi lezárását jelenti. A szabálysértési eljárás befejeződésének másik módja az, hogy az eljáró hatóság az ügy érdemében határozattal megállapítja, hogy a szabálysértést az eljárás alá vont személy követte el (vesd
össze: 12.6., illetve 12.5. pontok).
A megszüntetés okai között érvényesül az a sorrendiség, miszerint először azt kell vizsgálni, hogy a történeti tényállás kimeríti-e valamely szabálysértés törvényi tényállásának
tárgyi oldali elemeit, majd ezt követően kerülhet sor az alanyi oldal, majd a felelősséget
kizáró okok vizsgálatára.
12.4.1. A cselekmény nem szabálysértés
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha a cselekmény nem szabálysértés” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. a) pont].
12.4.2. Nem állapítható meg szabálysértés elkövetése, elkövetője
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha az eljárás adatai alapján nem
állapítható meg szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, az, hogy a szabálysértést az eljárás alá vont személy követte el, és az eljárás folytatásától egyik esetben
sem várható eredmény” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. b) pont].
12.4.3. Nem az eljárás alá vont személy követte el
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha a szabálysértést nem az eljárás
alá vont személy követte el” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. c) pont]. Megállapítható a szabályértés
elkövetése, azonban az eljárás során bizonyossá válik, hogy nem az a személy követte el,
akivel szemben a hatóság a szabályértési eljárást megindította. Így vele szemben az eljárást
meg kell szüntetni, és ismert elkövető esetén az „új” elkövetővel szemben meg kell indítani
az eljárást.
12.4.4. Az eljárás alá vont személy meghalt
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha az eljárás alá vont személy
meghalt” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. d) pont]. Ilyenkor megállapítható a szabályértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, azonban a nevezett személy elhalálozott.
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12.4.5. Büntethetőséget kizáró ok áll fenn
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha büntethetőséget kizáró ok áll
fenn” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. e) pont]. A Szabs. tv. nem tartalmazza a büntethetőséget kizáró okokat, hanem a 29. § (1) bekezdésében rögzített értelmező rendelkezésekben visszautal
arra, hogy ezekre a Btk.-t kell alkalmazni (vesd össze: 4.2.1. pont).
Jogeset 12. megoldása. Tekintettel arra, hogy a Szabs. tv.-bena feljelentés elutasítására
nyitva álló nyolcnapos határidő már eltelt, az eljáró hatóságnak a Szabs. tv. 81. §-a
(1) bekezdésének e) pontjára történő hivatkozással az eljárás megszüntetéséről kellett rendelkeznie.

12.4.6. Jogerősen elbírálták
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha a cselekményt szabálysértési
vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás keretében jogerősen elbírálták”
[Szabs. tv. 83. § (1) bek. f) pont]. Ez ugyebár nem más, mint a res iudicata, vagyis ítélt dolog.
12.4.7. Ugyanazon cselekmény miatt más eljárás van folyamatban
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha ugyanazon cselekmény miatt
szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban”
[Szabs. tv. 83. § (1) bek. f) pont]. A hivatkozott pont a ne bis in idem, vagyis a kétszeres
értékelés tilalma.
12.4.8. Elévülés miatt nincs helye felelősségre vonásnak
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha elévülés miatt nincs helye
felelősségre vonásnak” (vesd össze: 4.2.2.1. pont).
12.4.9. Elkobzás alkalmazása felelősségre vonás nélkül
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha elkobzás alkalmazása szükséges az eljárás alá vont személy felelősségre vonása nélkül”. Példának okáért gyermekkorú
elkövető esetében a nyolc centimétert meghaladó pengehosszúságú kés elkobzása szükséges,
de a gyermekkorú felelősségre vonására nem kerülhet sor (vesd össze: 5.3.2.2. pont).
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12.4.10. Közvetítői eljárás eredményes lefolytatása
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, „ha a közvetítő a közvetítői eljárás eredményes lefolytatásáról tájékoztatta a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot”
[Szabs. tv. 83. § (1) bek. j) pont]. Ha tehát a közvetítői eljárás eredményesen zárul (vesd
össze: 16.3.5.1. pont), akkor az elkövető nem büntethető (vesd össze: 4.2.2.2. pont), így
az eljárást meg kell szüntetni, további folytatásának helye nincs.
12.4.11. A magánindítvány hiánya
A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha „a magánindítványra üldözendő szabálysértés esetében a magánindítvány hiányzik és az már nem pótolható, illetve
az illetékekről szóló törvényben meghatározott szabálysértési eljárási illeték megfizetésére
felhívás ellenére nem került sor” [Szabs. tv. 83. § (1) bek. k) pont].
12.4.12. További esetek
Az eljárás megszüntetésének további okait szabályozza a Szabs. tv. a becsületsértési ügyek
miatt folytatott eljárásban (vesd össze: 12.7.2.3. pont).
A megindított eljárás megszüntetéséhez vezethet a közjogi (vesd össze: 12.7.3. pont)
vagy diplomáciai mentesség is (vesd össze: 12.7.4. pont).
12.4.13. Alaki szabályok
Az eljárás megszüntetése határozattal történik, amelyet közölni kell az elkövetővel, a sértettel, annak képviselőjével [Szabs. tv. 95. § (1)–(2) bek.].
Az ügyész részére azokat a megszüntető határozatokat kell megküldeni, amelyek alapja
• a szabálysértés hiánya;
• a bizonyítottság hiánya;
• a büntethetőséget kizáró ok;
• más eljárásban való elbírálás;
• az elévülés; illetve
• a magánindítvány hiánya.
Ennek magyarázata, hogy az ügyésznek legyen lehetősége a megszüntetés megalapozottságának vizsgálatára [Szabs. tv. 83. § (3) bek.].
A szabálysértési eljárás megszüntetése esetén a szabálysértési költség az államot terheli (vesd össze: 9.6.2. pont).
Az eljárást megszüntető döntéssel szemben panasznak van helye (vesd össze: 13.3. pont).
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12.5. A meghallgatás nélküli eljárás
12.5.1. Meghallgatás nélküli eljárás feltételei
Meghallgatás nélküli eljárásra akkor kerülhet sor, ha a feljelentésből és a rendelkezésre
álló bizonyítékból a hatóság – további bizonyítás lefolytatása vagy bizonyítási cselekmény
elvégzése nélkül – a szabálysértés elkövetéséért való felelősséget képes megalapozottan
megállapítani.
Ami az eljárás ezen szakaszában a feljelentéssel és az észlelés során beszerzett adatokon túlmenően a hatóság „birtokában” lehet, a köztudomású tények és azok a tények,
amelyekről a szabálysértési hatóságnak hivatalos tudomása van [Szabs. tv. 56. § (2) bek.],
valamint azok a bizonyítási eszközök is, amelyeket az arra feljogosított hatóságok törvényes
eljárásuk keretében – korábban – megszereztek [Szabs. tv. 57. § (2) bekezdés].
A tárgyalt eljárásrend alkalmazásának egyik végpontját a feljelentés elutasításának
esetkörei (vesd össze: 12.1.1.2. pont) jelölik ki, másik oldalról a további bizonyítás szükségessége határolja be. Ezt támasztja alá a Szabs. tv. 104. §-a (2) bekezdésének második
fordulata, amely „meghallgatás” cím alatt a tényállás tisztázása érdekében történő bizonyításról rendelkezik (vesd össze: 12.6. pont).
Ha a történeti tényállás bármely körülményében bizonytalanság áll fenn, amely okirati
bizonyítással, szakértő kirendelésével vagy valamely személy meghallgatásával elhárítható,
úgy a hatóság köteles a tényállás tisztázása érdekében minden törvényes eszközt igénybe
venni, azaz bizonyítást lefolytatni. Ilyen bizonyítási eljárás lefolytatása esetén azonban már
nem lehet meghallgatás nélküli eljárást folytatni.
12.5.2. Az ügyintézési határidő
A törvény a meghallgatás nélküli eljárás határidejére nézve speciális 15 napos ügyintézési
határidőt állapít meg [Szabs. tv. 102. § (2) bek.]. A határidő meghosszabbítására a törvény
nem ad lehetőséget [a Szabs. tv. 81. §-ának(3) bekezdése itt nem alkalmazható].
12.5.3. A felelősség megállapítása meghallgatás nélküli eljárásban
Meghallgatás nélküli eljárásban a szabálysértési hatóság
• büntetésként pénzbírságot szab ki, illetve
• intézkedésként járművezetéstől eltiltást, figyelmeztetést, elkobzást, vagy kitiltást
alkalmaz.
A meghallgatás nélküli eljárás során közérdekű munka – a Szabs. tv. 104. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel – értelemszerűen nem szabható ki. Annak megítélése, hogy az adott
elkövető egy konkrét munkát előreláthatólag képes-e elvégezni, vagy hogy a Szabs. tv.
10. §-ában meghatározott elzárás kiszabását és végrehajtását kizáró feltétel fennáll-e, – meghallgatás nélkül – lényegében nem is lehet megítélni (vesd össze: 12.6. pont).

A szabálysértési hatóság eljárása

235

12.5.4. Jogorvoslat: a meghallgatás iránti kérelem
A meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozattal szemben speciális jogorvoslati
forma érvényesül, amelynek benyújtása végső soron biztosítja az eljárás alá vont személy
bírósághoz fordulásának jogát. Az eljárás alá vont személy vagy képviselője a határozat
kézbesítésétől számított nyolc napon belül kérheti, hogy a szabálysértési hatóság hallgassa
meg, mivel a döntésben foglaltakkal – bármely okból – nem ért egyet. Az ennek alapján
lefolytatott eljárásra lásd a tankönyv 12.6.4. pontját.

12.6. A meghallgatásos eljárás
12.6.1. A meghallgatásos eljárás feltételei
Ha a tényállás tisztázásához – a feljelentés vagy egyéb bizonyítás nélkül rendelkezésre álló
adatok (például nyilvántartási adatok) mellett – további bizonyítási cselekmények szükségesek, akkor az úgynevezett meghallgatásos eljárást (Szabs. tv. 104. §) kell lefolytatni.
Ennek az eljárásnak azonban csak elnevezése meghallgatásos, a szabálysértési hatóság
a törvényi keretek között szabadon választhatja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt,
így az eljárás alá vont személy meghallgatása – bizonyos esetek kivételével – nem szükségképpeni eleme az eljárásnak. Így amennyiben abban végül nem kerül sor az eljárás alá
vont személy meghallgatására (mivel az más beszerzett bizonyítékok rendelkezésre állása
miatt szükségtelen), akkor az eljárásrend nem „alakul vissza”, vagy nem „alakul át” meghallgatás nélküli eljárássá (vesd össze: 12.5. pont).
12.6.2. Az ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidőre az eljáró ügyintézőnek a megindulástól számított 30 napot biztosít a jogalkotó.
Az eredeti 30 napos határidő további 30 nappal meghosszabbítható a szabálysértési
hatóság vezetője által, két okból kifolyólag:
• ha az ügy bonyolultsága
• vagy más elháríthatatlan akadály
indokolttá teszi.
Az ügy bonyolultsága alatt érteni kell egyes bizonyítékok beszerzését, a cselekmény bizonyítását, meghallgatások lefolytatását. Az elháríthatatlan akadály a gyakorlatban az ügyintézők leterheltségét, a magas ügyforgalmat takarja, kvázi automatikus hosszabbítást.
Az ORFK Rendészeti Főigazgatósága a Legfőbb Ügyészség álláspontjával egyezően
arra az álláspontra helyezkedett, hogy arról, hogy a határidő jogvesztő vagy sem, tipikusan maga a vonatkozó jogszabály kifejezetten rendelkezni szokott, vagy ilyen jellege
a jogszabály egészéből levezethető. Jelen esetben ilyen – jogvesztő – jellegre a Szabs. tv.
nem utal, ahogyan teszi ezt egyébként a 90. § (2) bekezdésében, valamint a 141. § (8) bekezdésben a kézbesítési vélelem megdöntése (vesd össze: 9.3.3. pont), illetve a meg nem
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fizetett pénzbírság (helyszíni bírság) szabálysértési elzárásra való átváltoztatására irányuló
tárgyalás elmulasztása miatti igazolási kérelem előterjesztési határideje kapcsán (vesd
össze: 17.5.5. pont).
A fentiek tükrében az ügyintézési határidő túllépése általában nem eredményezi
a határozat hatályon kívül helyezését. Az eljárás tehát a kétszer 30 nap – a 60. nap – után
is folytatható.
12.6.3. Eljárási cselekmények és ügydöntő határozatok
A meghallgatás során az eljárás alá vont személyt – ha a közérdekű munka végrehajtásához
szükséges feltételek fennállnak – nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a közérdekű
munka kiszabásához. A hozzájárulás megtagadása kizárja a közérdekű munka kiszabását
[Szabs. tv. 104. § (3) bek.]. Ha a hozzájárulás megtagadása esetén pénzbírságot szabnak ki,
akkor az elkövető a pénzbírság közérdekű munkával való önkéntes megváltásából (vesd
össze: 17.5.3. pont) nincs kizárva.
A meghallgatás eredményeként is lehetőség van természetesen megszüntető határozat
(vesd össze: 12.4. pont) meghozatalára is.
Ha a szabálysértési hatóság a meghallgatás során megállapítja, hogy annak feltételei
fennállnak, akkor az ügyet közvetítői eljárásra utalja (vesd össze: 16. fejezet).
Meghallgatásos eljárásban a szabálysértési hatóság ha az eljárás alá vont személy felelősségét megállapítja:
• büntetésként pénzbírságot, illetve közérdekű munkát szab ki; illetve
• járművezetéstől eltiltás, figyelmeztetés, elkobzás, kitiltás intézkedést alkalmaz.
12.6.4. Meghallgatás jogorvoslat alapján
A meghallgatás iránti kérelem (vesd össze: 12.5.4. pont) esetén intézkedni kell az eljárás alá
vont személy meghallgatására, öt napon belül idézést kell kibocsátani. Ha a kérelmét az eljárás alá vont személy a meghallgatás megkezdéséig visszavonja, vagy kimentés nélkül nem
jelenik meg, úgy a jogerőre emelkedés ebben az esetben a Szabs. tv. 138. §-a(1) bekezdésének
d) pontja szerint alakul, azaz a döntés a visszavonásról szóló nyilatkozat szabálysértési hatósághoz érkezésének napján, második esetben az elmulasztott határnapon válik jogerőssé.
Ha a meghallgatásos eljárásra a 102. § (1) bekezdése szerinti határozat ellen előterjesztett kérelem alapján kerül sor, akkor súlyosítási tilalom áll fenn az új érdemi határozat
meghozatala során, kivéve, ha a meghallgatáson új bizonyíték merül fel. Vagyis „a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatban megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb rendelkezést akkor hozhat, ha a meghallgatáson új bizonyíték merül fel” [Szabs. tv.
104. § (2) bek.].
A meghallgatás alapján felmerült új bizonyíték vonatkozásában további eljárási cselekmények foganatosíthatók.
A meghallgatás nélkül hozott határozat visszavonásáról, valamint a meghallgatás eredményeként megállapított ténynek megfelelő új döntésről egy határozatban kell rendelkezni
[Szabs. Vhr. 10. § (1) bek.].
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12.7. Külön eljárások
12.7.1. Fiatalkorúakkal szembeni eljárás
A szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó rendelkezések a fiatalkorúakkal szemben
a következő eltérésekkel alkalmazhatók.
12.7.1.1. Meghallgatás
A fiatalkorú meghallgatásától akkor sem lehet eltekinteni, ha az eljárás adatai alapján
előreláthatólag pénzbírság kiszabására kerül sor vele szemben [Szabs. tv. 134. § (2) bek.].
A pénzbírság kiszabásáról fiatalkorúakkal szemben lásd a tankönyv 5.4.3. pontját.
A fiatalkorú törvényes képviselőjét, gondozóját a meghallgatásról azzal a felhívással
kell értesíteni, hogy a fiatalkorú megjelenéséről gondoskodjék. Amennyiben a törvényes
képviselő megjelenésének akadálya van, a gyámhatóság képviselőjét kell a fiatalkorú meghallgatásának időpontjáról értesíteni [Szabs. tv. 134. § (3) bek.].
A fiatalkorú meghallgatására a törvényes képviselője jelenlétében kerül sor, kivéve ha:
• a törvényes képviselő a szabálysértést a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek;
• a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van;
• a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki
a törvényes képviselője.
Ezekben az esetekben a gyámhatóság eseti gyámot rendel ki. A tárgyaláson megjelent
gondozót a fiatalkorú életviszonyaira nézve minden esetben meg kell hallgatni, aki ezekre
a körülményekre nézve a nyilatkozatot nem tagadhatja meg [Szabs. tv. 134. § (4) bek.].
12.7.1.2. Kézbesítés
A fiatalkorú törvényes képviselője vagy gondozója részére a végzést, illetve határozatot
kézbesíteni kell azzal, hogy a határozattal szemben jogorvoslattal élhet [Szabs. tv. 134. §
(5) bek.].
12.7.1.3. Védelembe vétel
Ha az eljárás alapján a szabálysértési hatóság indokoltnak tartja, a fiatalkorú védelembe
vételét kezdeményezheti az erre hatáskörrel rendelkező szervnél [Szabs. tv. 134. § (6) bek.].
Az elzárással is büntethető szabálysértések esetén a védelembe vétel kötelező (vesd
össze: 15.7.2. pont).
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12.7.1.4. A meghallgatás nélküli eljárás
Fiatalkorúval szemben meghallgatás nélküli eljárásban csak intézkedés alkalmazható
[Szabs. tv. 134. § (7) bek.].
12.7.1.5. Szembesítés
Fiatalkorút törvényes képviselőjének jelenlétében, és csak akkor lehet szembesíteni, ha
a szembesítés nem kelt benne félelmet [Szabs. tv. 134. § (8) bek.]. A rendelkezés nem
a fiatalkorú, hanem a fiatalkorú személy kifejezést használja, így akkor is alkalmazandó,
ha nem az eljárás alá vont személy, hanem például a tanú a 18 éven aluli.
12.7.2. Eljárás becsületsértési ügyekben
12.7.2.1. Magánindítvány utólagos előterjesztése
Kölcsönösen elkövetett becsületsértés esetén az egyik fél sérelmére elkövetett szabálysértés miatt megindult eljárásban a másik fél abban az esetben is jogosult a magánindítvány
előterjesztésére, ha ennek határideje lejárt, feltéve hogy a cselekmény még nem évült el.
Erről a jogáról a másik felet legkésőbb a meghallgatás kezdetekor tájékoztatni kell (Szabs.
tv. 135. §).
12.7.2.2. Békítés
Becsületsértési ügyben a szabálysértési hatóság az eljárás alá vont személyt és a sértettet
meghallgatásra megidézi, képviselőjüket értesíti. Ha az ügyben több sértett van, valamennyit
meg kell idézni [136. § (1) bek.]. Az idézésben a sértettet figyelmeztetni kell arra, hogy
a kellő időben ki nem mentett távolmaradását a szabálysértési hatóság a magánindítvány
visszavonásának fogja tekinteni [Szabs. tv. 136. § (2) bek.].
A meghallgatás során a szabálysértési hatóság megkísérli az eljárás alá vont személy
és a sértett kibékítését. Ha a békítés eredménytelen marad, az általános szabályok szerint
kell lefolytatni az eljárást [Szabs. tv. 136. § (3) bek.]. Ebben az esetben tehát a békítési célú
meghallgatást követően meghallgatás nélküli eljárásban (vesd össze: 12.5. pont) is lehet
dönteni, de nincs akadálya meghallgatás tartásának (vesd össze: 12.6. pont) sem.
Ha az eljárás alá vont személy utólag magánindítványt terjeszt elő (vesd össze: 12.7.2.1. pont),
a szabálysértési hatóság a sértettet eljárás alá vont személyként is meghallgatja [Szabs. tv. 136. §
(4) bek.].
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12.7.2.3. Az eljárás megszüntetése
A szabálysértési hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha a sértett a meghallgatáson
nem jelent meg, és magát alapos okkal nem menti ki, vagy azért nem volt idézhető, mert
lakcímének változását nem jelentette be [Szabs. tv. 137. § (1) bek. a) pont].
A szabálysértési hatóság az eljárást akkor is megszünteti, ha a sértett a magán
indítványt visszavonta [Szabs. tv. 137. § (1) bek. b) pont]. Ha a magánindítványt a sértett
visszavonta, akkor az ellene utólag előterjesztett magánindítvány (vesd össze: 12.7.2.1. pont)
alapján indult eljárást is meg kell szüntetni, amennyiben a magánindítvány előterjesztésének határideje a meghallgatás napjáig már lejárt. Ha viszont nem járt le, azaz az utólagos
magánindítvány előterjesztésére határidőben került sor, akkor a második (vissza nem vont)
magánindítvány alapján le kell folytatni az eljárást az ennek alapján eljárás alá vont személlyel szemben.
12.7.3. Eljárás közjogi mentesség esetén
Szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság vagy bíróság közvetlenül a képviselőt keresi meg azzal, hogy mentelmi jogáról önként lemondhat. A képviselő mentelmi jogáról
történő, nyolc napon belüli önkéntes lemondása esetén a szabálysértési hatóság az eljárás
jogerős befejezésekor a mentelmi jogról való lemondás tényéről, valamint az eljárás eredményéről a legfőbb ügyész útján tájékoztatja a házelnököt. A tájékoztatást a házelnök
megküldi a mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság részére. A mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke
a tájékoztatást a bizottság soron következő ülésén ismerteti. Ha a képviselő a szabálysértési
ügyben a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem mond le mentelmi
jogáról, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt – a szabálysértési hatóság megkeresése alapján – a legfőbb ügyész terjeszti elő a házelnökhöz. Az eljárás lefolytatása alatt
a képviselő bármelyik eljáró hatóság előtt, bármikor – legkésőbb az országgyűlési határozat
meghozataláig – lemondhat mentelmi jogáról [2012. évi XXXVI. törvény 74. § (4) bek.].
12.7.4. Eljárás diplomáciai mentesség esetén
Diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személy által elkövetett szabálysértés esetén annak megállapítása érdekében, hogy a szabálysértés
elkövetésekor fennállt-e mentesség, a szabálysértési hatóságnak (bíróságnak) – közvetlenül – a Külgazdasági és Külügyminisztérium megkeresésére szükséges intézkednie.
A minisztériumhoz továbbítandó megkeresést a szabálysértési hatóságok vezetőjének (rendőrség esetén kapitányságvezető) vagy – aláírási jog leadása esetén – az igazgatásrendészeti
osztály (alosztály, csoport) vezetőjének kell kiadmányoznia. Amennyiben a mentességet
élvező személy több alkalommal követ el szabálysértést, a külügyi tárca megkeresésére
minden esetben külön szükséges. A külügyi minisztérium megkeresése esetén a válasz
megérkezéséig a szabálysértési eljárás felfüggeszthető (vesd össze: 12.3.1. pont).

Vákát oldal

13. Jogorvoslatok a szabálysértési hatóság
érdemi határozata ellen
Jogeset 13. N. Z. közlekedési szabálysértési ügyében 2016. szeptember 6-án határozatot hozott a szabálysértési hatóság, amelyben szabálysértési felelősségét megállapította, és 60 ezer forint pénzbírságot szabott ki, valamint három hónapra eltiltotta
a járművezetéstől az eljárás alá vont személyt. N. Z. 2017. szeptember 25-énkifogást
nyújt be a szabálysértési hatóságnál, sérelmezve a pénzbírság mértékét és a járművezetéstől eltiltás időtartamát. A kifogásban előadja, hogy megromlott anyagi körülményei miatt nem képes a pénzbírság összegének megfizetésére, és a járművezetés szükséges a munkájának ellátásához, mivel napi rendszerességgel vezet. A családját nem
tudná eltartani, ha felmondana neki a munkáltatója, felesége pedig épp elvesztette
az állását, és három gyereket nevelnek. A felelősségét elismeri, de kéri a pénzbírság
összegének mérséklését, és a járművezetéstől eltiltás alkalmazásának mellőzését.

13.1. Alapvetés
A Szabs. tv. alapelvi jellegű szabálya alapján „a szabálysértési hatóság […] határozata és intézkedése ellen, valamint intézkedésének elmulasztása miatt jogorvoslatnak van helye”
(Szabs. tv. 35. §). A szabálysértési törvény tételes rendelkezése szerint „[j]ogorvoslatok a kifogás, a fellebbezés és a panasz” [Szabs. tv. 35. § (2) bek.]. Jogorvoslat azonban a perújítás
(vesd össze: 13.5. pont), illetve az az Alkotmánybíróság határozata alapján végzett eljárás
(vesd össze: 13.6. pont), illetve a helyszíni bírságolás felülvizsgálata (vesd össze: 14.4. pont)
is. Sőt jogorvoslatot biztosítanak az érintettre nézve a szabálysértési hatóság saját aktusai is,
így a határozat saját hatáskörben való visszavonása, illetve kijavítása (kiegészítése) (vesd
össze: 9.5.3. pont). Jogorvoslati funkciója lehet a meghallgatás tartására irányuló kérelemnek
(vesd össze: 12.5.4. pont), az igazolási kérelemnek (vesd össze: 9.1.3. pont), a kézbesítési
vélelem megdöntésének (vesd össze: 9.3.3. pont), illetve a méltányossági kérelemnek (vesd
össze: 17.9. pont) is.
Jogorvoslatra lehetőség van az érdemi és a nem érdemi döntés ellen is. A perújítás,
illetve az Alkotmánybíróság határozata alapján való eljárás kizárólag a szabálysértési hatóság érdemi határozata elleni jogorvoslat. Az igazolási kérelem (vesd össze: 9.1.3. pont),
illetve a kézbesítési vélelem megdöntése (vesd össze: 9.3.3. pont) csak eljárási joghatásokkal
kapcsolatos sérelmek orvoslására irányulhat. A panasz, az ügyészi felhívás és a fellebbezés
pedig mindkét funkcióban szerepelhet, így irányulhat érdemi határozat, illetve kényszerintézkedések ellen is.
A szabálysértési jogban is elkülönítjük a rendes és rendkívüli jogorvoslatokat annak
alapján, hogy a velük megtámadott határozat jogerős-e. Ennek alapján a kifogás, a panasz, il-
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letve a fellebbezés rendes jogorvoslat, azaz csak olyan határozat ellen irányulhat, amely nem
jogerős. Ezzel szemben rendkívüli jogorvoslat a perújítás, illetve az Alkotmánybíróság határozata alapján való eljárás. Az ügyészi felhívás rendes és rendkívüli jogorvoslat is lehet.
Ebben a fejezetben a szabálysértési hatóság előtt induló eljárásban érvényesülő
• kifogást;
• az eljárást megszüntető határozat elleni panaszt;
• ügyészi felhívást;
• perújítást; illetve
• az Alkotmánybíróság határozata alapján való eljárást
tárgyaljuk.
A bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések elbírálása esetén az érdemi határozattal
szemben előterjeszthető jogorvoslatokra (köztük a fellebbezésre) lásd a tankönyv 15.6. pontját.
A helyszíni bírságolás hivatalbóli vagy kérelemre való felülvizsgálatára (mint az érdemi döntés elleni jogorvoslatra) lásd a tankönyv 14.4. pontját.

13.2. A kifogás
A Szabs. tv. jogorvoslati rendszerében a kifogás hasonló funkciót tölt be, mint más hatósági
eljárásokban a fellebbezés. A kifogás azonban nem fellebbezés, mivel nem azonos szervezetrendszeren belüli szerv bírálja el, hanem végső soron a bíróság. Erre figyelemmel a kifogás
a bírói utat is megnyitja a jogosultak előtt, biztosítva az EJEE 6. cikkének 1. bekezdésében
foglalt bírósági eljáráshoz való jogot (vesd össze: 2.1. pont) az egyének számára.
13.2.1. Alapvetés
13.2.1.1. A kifogás tartalma
A kifogás tény- vagy jogkérdésre is vonatkozhat. Korlátját jelenti azonban az, hogy amen�nyiben a pénzbírság összegét külön jogszabály állapította meg (úgynevezett fix bírságok,
vesd össze: 5.2.2.3. pont), akkor a pénzbírság mértéke miatt nincs helye kifogás benyújtásának. Ilyen fix pénzbírság kiszabása esetében a bírság mértékét nem támadhatja meg
a jogosult. A bírság mérséklésére irányuló kifogást a szabálysértési hatóságnak el kell utasítania, ezen döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. A kifogásban azonban lehet kérni
a pénzbírság helyett figyelmeztetés alkalmazását. Fix bírságos szabálysértések esetében
nincs akadálya annak sem, hogy az eljárás alá vont személy valamely intézkedés alkalmazását kifogásolja.
A kifogásban elő kell adni annak okát, célját, és ahhoz mellékelni kell az abban foglaltakat alátámasztó okiratokat is. Az ok téves megjelölése vagy hiánya miatt a kifogás érdemi
elbírálását nem lehet megtagadni.
A kifogásnak tartalmaznia kell a tárgyalás kérését, vagyis egyértelműen meg kell jelölni, ha a jogosult a bíróságtól tárgyalás tartását kéri (a korábbi kódex alapján csak a bíróság
iratok alapján hozott végzésével szemben lehetett tárgyalást kérni).
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13.2.1.2. A kifogásra jogosultak
A jogosulti kört a törvény egyértelműen meghatározza, az érdemi határozat ellen az eljárás alá vont személy (és képviselője) élhet kifogással. Mégpedig a törvény szövege
alapján akár az eljárást megszüntető határozat ellen is, ha annak jogcímét (megszüntetés
bizonyítékok és nem szabálysértés hiányában vesd össze: 12.4.2., illetve 12.4.1. pontok)
sérelmesnek tartja.
A sértett (és képviselője) is élhet kifogással, azonban csak az okozott kár megtérítésére
kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben. A felelősséget megállapító határozat
más rendelkezése ellen a sértett (és képviselője) nem élhet kifogással, de az eljárást megszüntető határozattal szemben panasszal élhet (vesd össze: 13.3. pont).
13.2.1.3. A kifogás benyújtása
A kifogást az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől
számított nyolc napon belül kell benyújtani. Megtehető szóban, és írásban is. Az elektronikus úton benyújtott kifogást, ha elektronikus aláírással nincs ellátva, vissza kell küldeni
határidőn belül hiánypótlásra a jogosultnak. A jogosult a határidőn belül ismételten köteles,
elektronikus aláírással ellátva, írásban elküldeni a hatóságnak.
13.2.1.4. A kifogás hatálya
A kifogással megtámadott határozat egyetlen rendelkezése (így a kifogással nem érintett
része) sem emelkedik jogerőre.
13.2.2. A szabálysértési hatóság eljárása kifogás alapján
13.2.2.1. A kifogás elutasítása
A szabálysértési hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a kifogást akkor, ha az elkésett, vagy nem a jogosulttól származik. Elkésett kifogás a kérelmező felelősséget vitató,
nyolc napon túl előterjesztett beadványa. Méltányossági kérelemnek minősül azonban
az a beadvány, amelyet a jogosult nyolc napon túl, méltányos elbírálását kérve terjesztett
elő (vesd össze: 17.9. pont).
Jogeset 13. megoldása. N. Z. szabálysértési határozat elleni kifogása elkésett,
nyolc napon túli, így a szabálysértési hatóság azt kifogásként nem, de méltányossági
kérelemként elbírálhatja, mivel a jogosult méltányos elbírálást kér. A méltányossági
kérelem a határozat jogerőre emelkedése után bírálható el mint rendkívüli jogorvoslati
eszköz. N. Z. a felelősségét nem vitatja, csak a pénzbírság összegének mérséklését
kéri, illetve a járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazásának mellőzését. A nem
fix bírságos szabálysértések esetében a szabálysértési hatóság jogosult a pénzbírság
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mérséklésére, így méltányossági kérelem alapján a pénzbírság összegét is megvizsgálhatja. Méltányossági kérelem benyújtására pénzbírságot kiszabó határozat,
járművezetéstől eltiltást kimondó határozat, valamint elkobzást kimondó határozat
esetében, és csak a határozat jogerőre emelkedése után van lehetőség.

A jogorvoslat benyújtására nyitva álló nyolc nap eljárásjogi határidő, így késedelem esetén
igazolási kérelem benyújtására is van lehetőség. Az igazolási kérelmet a bíróság bírálja el
[Szabs. tv. 86. § (2) bek.], azonban a hatóságnak nincs kötelezettsége arra, hogy az elutasító határozatában az igazolási kérelem benyújtásának lehetőségére felhívja a figyelmet.
Nem a jogosult által előterjesztett kifogás a sértett vagy képviselőjének a kérelme
is, ha azt a rendelkezést támadja meg, amelyre a Szabs. tv. szerint nincs lehetősége (vesd
össze: 13.2.1.2. pont).
A kifogást elutasító határozat ellen a Szabs. tv. nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.
13.2.2.2. A kifogás elbírálása saját hatáskörben
A hatóságnak lehetősége van a kifogást saját hatáskörben elbírálni. Helyt adhat a benne
foglaltaknak, és ennek megfelelően visszavonhatja a határozatát. Ilyenkor az eljárást megszüntetheti, vagy átteszi a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervhez.
Nem szükséges, hogy az eljárás alá vont személy javára történő módosítás teljes mértékben megfeleljen a kifogásban foglaltaknak.
Az eljárás alá vont személy a kifogás alapján megváltoztatott határozat ellen nyolc
napon belül ismét kifogást nyújthat be, melyben csak a határozat megváltoztatással érintett
megállapításait lehet kifogásolni. A törvény az ismételt kifogás benyújtásának lehetőségével
azt kívánta elkerülni, hogy a szabálysértési hatóság egy kisebb változtatással (például
a szankció kis fokú enyhítésével) a kérelemben foglaltakat véglegesen elbírálja, kimerítve
ezzel a jogosult jogorvoslati lehetőségét.
Az ismételt kifogás már csak azokra a rendelkezésekre vonatkozhat, amelyeket a hatóság megváltoztatott. A megváltoztatással nem érintett rendelkezések ellen benyújtott
ismételt kifogást el kell utasítani, e döntés jogorvoslattal nem támadható meg.
Minden más esetben a szabálysértési hatóság köteles az ismételt kifogást haladéktalanul felterjeszteni a bírósághoz elbírálásra. Az ismételt kifogást a szabálysértési hatóság
haladéktalanul megküldi a járásbíróságnak.
13.2.2.3. A kifogás továbbítása
Ha a szabálysértési hatóság nem ért egyet a kifogásban foglaltakkal, és a kifogással támadott határozatát nem változtatja meg, akkor a bíróság részére továbbítja a kifogást. A szabálysértési hatóság köteles a kifogás alapján az iratokat a székhelye szerinti járásbírósághoz
továbbítani a kifogás hatósághoz való beérkezését követő 8 – a bizonyítási eljárás lefolytatása esetén 15 – napon belül.
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13.2.2.4. A kifogás visszavonása
A tárgyalás megkezdéséig (vesd össze: 13.2.3.5. pont) van lehetőség a kifogás visszavonására, amire kizárólag a kérelmező (az eljárás alá vont személy, a képviselője, illetve a sértett)
jogosult. Ha a kifogást a képviselő nyújtotta be, akkor azt csak az eljárás alá vont személy
beleegyezésével vonhatja vissza. Ha az eljárás alá vont személy, a képviselő, illetve a sértett
a tárgyaláson vagy azon kívül visszavonja a kifogást, a bíróság a szabálysértési ügy iratait
visszaküldi a szabálysértési hatóságnak. Ez esetben a szabálysértési hatóság határozata
a visszavonás bejelentésének, illetve a bírósághoz érkezésének napján jogerőre emelkedik
(vesd össze: 17.1. pont).
13.2.3. A bíróság előtti eljárás kifogás alapján
13.2.3.1. Hatáskör és illetékesség
A kifogás alapján eljárásra a szabálysértési hatóság székhelye szerinti járásbíróságnak van
hatásköre és illetékessége (vesd össze: 8.1.3.2. pont). A kifogás alapján a bíróság egyes
bíróként jár el. A szabálysértési ügyek súlya, illetve jellege nem igényli a társasbíráskodást.
A szabálysértési ügyekben a legtöbb bíróságon bírósági titkárok járnak el [Szabs. tv. 42. §
(5) bek.].
13.2.3.2. A bíróság intézkedései a kifogás alapján
A kifogás bírósághoz való beérkezését követően, még az ügy érdemi elbírálását megelőzően
a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy helye van-e
• az ügy áttételének;
• az eljárás felfüggesztésének;
• az eljárás megszüntetésének.
Ha bármelyik eshetőség fennáll, köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. A törvény
öt napot biztosít ezen előkészítő szakaszra.
Az ügy áttételének akkor van helye, ha hatásköri (vesd össze: 8.1.1. pont), illetékességi
(vesd össze: 8.1.3. pont) probléma merül fel.
Az eljárás felfüggesztéséről lásd a tankönyv 12.3. pontját.
Az eljárás megszüntetéséről lásd a tankönyv 12.4. pontját.
13.2.3.3. A bíróság hatályon kívül helyező döntése
Hatályon kívül helyezésnek akkor van helye, ha a határozatot a szabálysértési hatóság
törvényben kizárt tagja hozta, vagy a hatóság nem hatáskörében járt el, vagy hatáskörét
túllépte.
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Ha azonban a szabálysértési hatóság hatáskörét azzal lépte túl, hogy bírósági hatáskörbe tartozó (például elzárással is büntetendő) szabálysértést bírált el, a hatályon kívül
helyezés mellett a bíróság maga folytatja le az eljárást.
A bíróság eljárást megszüntető határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye.
Ha a jogosult nem terjeszt elő kifogást a hatáskör hiányában hozott döntés ellen,
az ügyészi felhívás biztosíthatja a törvényességet (vesd össze: 13.4. pont).
13.2.3.4. A kifogás elintézése tárgyalás tartása nélkül
Az 1999. évi Sztv. szerint a bíróság az első körben az iratok alapján határozott. Ha megalapozottnak ítélte a határozatot, akkor a kifogást (mint alaptalant) elutasította. Azonban
meg is változtathatta a szabálysértési hatóság határozatát, tartalmában is új határozatot
hozhatott. A kifogás benyújtására jogosult a számára kedvező döntés esetén általában nem
kérte tárgyalás tartását, és ilyenkor beállt a jogerő. Azonban sokszor került sor tárgyalás
tartására, ami jelentősen meghosszabbította a döntéshozatalt.
A Szabs. tv. az eljárás gyorsítását célzó új rendelkezése volt az, hogy a kifogás elbírálásánál megszüntette ezen kétfázisú döntéshozatalt. Ha a jogosult a kifogási kérelemben
nem kéri a tárgyalás tartását, és a bíróság maga sem látja szükségesnek, akkor tárgyalás
tartása nélkül határozhat. Ha viszont a jogosult kéri a tárgyalás tartását, és nincs helye áttételnek, felfüggesztésnek, megszüntetésnek (vesd össze: 13.2.3.2. pont), a bíróság akkor is
köteles tárgyalást tartani (vesd össze: 13.2.3.5. pont), ha az iratok alapján is megalapozott
döntést hozhatna.
13.2.3.5. A kifogás elintézése tárgyaláson
A tárgyalás lényege, hogy az eljárási cselekmények egy helyen, lehetőleg egy időben és valamennyi érdekelt jelenlétében történjenek meg. A tárgyalás biztosítja leginkább az eljárási
garanciák és alapelvek teljes érvényesülését, az eljárás alá vont személy és az eljárás egyéb
résztvevői jogainak kiteljesedését, biztosítva az objektív, igazságos döntéshozatalt. A közvetlenség elvének megfelelően a bíróság az eljárás résztvevőivel való folyamatos kommunikáció révén képes átlátni és megismerni az előtte folyó ügyet és az eljárás alá vont személy
személyiségét, cselekményét.
A szabálysértési tárgyalás feladata kettős: egyszerre kell érvényesülnie a jogorvoslati
elemeknek, azzal, hogy egy érdemi határozat felülvizsgálata folyik, egy sérelmezett határozatot kell elbírálnia az igazságszolgáltatás szervének, ugyanakkor biztosítania kell a „fair”
eljárás alapkövetelményeit úgy, mint egy elsőfokú bírósági tárgyaláson.
Az Alaptörvény XXVIII. cikkének (1) bekezdése szerint a tisztességes, nyilvános
tárgyaláshoz való jog alapjog. Az emberi jogok európai egyezménye 6. cikkének 1. pontja
a tárgyalás nyilvánosságának érvényesülését a tisztességes eljárás alapjának, a védelemhez
való jog biztosítékának tekinti, amely a demokratikus társadalomban elfogadott indokok
alapján, szűk körben korlátozható.
A tárgyalás nyilvánossága garantálja az igazságszolgáltatás ellenőrizhetőségét és az eljárás alá vont személy számára a jogainak teljes érvényesülését. A nyilvánosság kivételesen,
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meghatározott érdekek (közrend, fiatalkorúak, magánélet) védelme miatt, erkölcsi okból
vagy a nemzetbiztonság érdekében korlátozható vagy zárható ki. A Szabs. tv. nem határozza meg azokat az okokat, amikor a nyilvánosság kizárható, így az a bíróság mérlegelési
jogkörébe tartozik.
A tárgyaláson az eljárás alá vont személy jelenléte főszabály szerint nem kötelező.
Csupán két okból ír elő kötelező jelenlétet a törvény: ha ő kérte a kifogásban a tárgyalás tartását, illetve ha a bizonyítás szempontjából az szükséges. Ilyenkor a bíróság idézi az eljárás
alá vont személyt, minden más esetben értesítést küld a tárgyalás tartásáról. Az értesítés
nem eredményez kötelező jelenlétet, viszont biztosítja az eljárás alá vont személy jogainak
gyakorlását. Ha az eljárás alá vont személy jelenléte nem kötelező, képviselő útján is részt
vehet a tárgyaláson. Az értesítésben figyelmeztetni kell, hogy a távollétében is megtartható
a tárgyalás, így ha a szabályszerű értesítés ellenére elmulasztott megjelenni a tárgyaláson,
az nem fogja zavarni a bíróságot az eljárás folytatásában és a döntéshozatalban.
Ha az eljárás alá vont személy az idézés ellenére nem jelenik a tárgyaláson, a törvény
a következő jogkövetkezményt fűzi a mulasztáshoz:
• Ha az eljárás alá vont személy a kifogásban kérte a tárgyalás tartását, de nem jelenik
meg rajta, a kifogását visszavontnak kell tekinteni. A törvény azonban lehetővé
teszi az igazolási kérelem (vesd össze: 9.1.3. pont) benyújtását, ha önhibán kívül
nem tud jelen lenni.
• Ha a bíróság tartotta szükségesnek a személyes megjelenését, a rendelkezésére álló
iratok alapján dönt.
A szabálysértési eljárás esetében az eljárási funkciók, így a vád, a védelem, az ítélkezés nem
különül el úgy, mint a büntetőeljárásban. A vád funkcióját ebben az esetben a szabálysértési
hatóság testesíti meg, azonban a hatóság képviselőjének a jelenléte nem kötelező. A Szabs.
tv. azonban értesítési kötelezettséget ír elő a bíróság számára, így a tárgyalásról értesíteni
kell a szabálysértési hatóságot, ugyanúgy, mint a sértettet is. Ha a szabálysértési hatóság
képviselője a részvételi szándékát bejelentette, távollétében nem tartható meg a tárgyalás.
A tárgyalás megtartásának menetét a törvény szabályozza. A tárgyalás megnyitásával
a bíróság megvizsgálja, hogy van-e akadálya a tárgyalás megtartásának, illetve minden
törvényi feltétel biztosítva van-e. Számba veszi a jelen lévő személyeket, a megidézetteket, illetve az értesítetteteket, illetve minden személyt, aki a tárgyalóteremben jelen van.
A tárgyalás megtartásának számos akadálya lehet: ha az eljárás alá vont személy nem jelenik meg, nem volt szabályszerűen idézve, az ügy elévült, illetve ha a hatóság képviselője
bejelentette részvételi szándékát, de nem jelent meg. Ha a tárgyalás megtartásának nincs
akadálya, a bíróság a megjelent tanúkat felhívja a tárgyalóterem elhagyására. A tanú köteles
megjelenni az idézésre a tárgyaláson, és engedély nélkül nem is távozhat onnan. A bíróság
figyelmezteti az igazolatlan eltávozás következményeire.
A bíró a tárgyalás megnyitását követően ismerteti a szabálysértési hatóság határozatának, valamint az ellene emelt kifogásnak a lényegét, a tárgyalás tartására irányuló
kifejezett kérelmet, továbbá az iratok tartalmából mindazt, amit az ügy eldöntése szempontjából lényegesnek tart. Ha az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a szabálysértési hatóság képviselője kéri, az ismertetést ki kell egészíteni.
A Szabs. tv. a tárgyalás vezetésével kapcsolatban alig tartalmaz rendelkezést, a bíró
jogosítványai ezen a téren a következők:
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•
•
•
•

a tárgyalás rendjének a biztosítása (rendreutasítás, rendbírság, vesd össze: 11.4. pont);
meghallgatás;
a bizonyítási eljárás menetének a meghatározása;
jogokról, kötelezettségekről való kitanítás, figyelmeztetés, tájékoztatás.

A bizonyítás felvételének sorrendjét és terjedelmét a bíró állapítja meg. A bizonyítási eljárás
rendjét, a felhasználandó bizonyítékokat, azok súlyát az eljáró bíróság mérlegeli.
Amennyiben lehetséges, a bizonyítási eljárást az eljárás alá vont személy meghallgatásával kell kezdeni. Ha nincs jelen, vagy jelenléte nem kötelező, akkor a korábbi nyilatkozatát kell felolvasni.
Ha több eljárás alá vont személy vesz részt a tárgyaláson, egymás távollétében kell
őket meghallgatni. A képviselő végig jelen lehet, és az eljárás alá vont személy a tárgyalás
rendjének zavarása nélkül a tárgyalás alatt is értekezhet képviselőjével.
A tárgyaláson az eljárás alá vont személy és képviselője gyakorolhatja a törvényben
biztosított jogait, így észrevételt tehet, bizonyítási indítványt terjeszthet elő, felvilágosítást
kérhet, a meghallgatott szakértőhöz, tanúhoz kérdést intézhet. A kérdezés joga megilleti
a szabálysértési hatóság képviselőjét is, aki szintén kérdést intézhet az eljárás alá vont személyhez, a tanúkhoz és a szakértőkhöz, és bizonyítási indítványokat terjeszthet elő. A bíróság mérlegeli újra a korábbi határozatot megalapozó bizonyítékokat, és ha szükségesnek
tartja, újabbakat szerezhet be.
A bíróság pervezető végzését nem kell külön indokolni, a bizonyítási indítványok elutasítását csak az ügydöntő végzésben kell indokolni.
Előfordulhat, hogy a tárgyalás adatai alapján kiderül, hogy a cselekmény miatt büntetőeljárás megindítása szükséges. A szabálysértési ügyben hozott hatósági határozat nem
zárja ki a büntetőeljárás megindulását. Amennyiben a tárgyalás adataiból bűncselekmény
elkövetésének gyanújára lehet következtetni, a bíróság az ügyet haladéktalanul átteszi
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészséghez.
A bíróság az ügyet lehetőleg egy tárgyalási napon befejezi. A bírósági tárgyalás egységes. Előfordulhat azonban, hogy az ügy terjedelme, a bizonyítás kiegészítése vagy egyéb
fontos ok indokolja a tárgyalás elnapolását. Az ügyet legfeljebb 15 napra lehet elnapolni.
Az elnapolt tárgyalást a tárgyalás korábbi részéről felvett jegyzőkönyv lényegének ismertetésével kell kezdeni, feltéve hogy az eljárás alá vont személy vagy a képviselője ezt
szükségesnek tartja.
A szabálysértési ügyek bonyolultsága, a bizonyítottság igénye általában nem olyan
fokú, hogy a szabálysértési hatóság döntését követően a bíróság mint jogorvoslati fórum
előtt ne lehetne egy tárgyaláson lefolytatni. A törvény lehetőséget ad a halasztásra is, ha
a tárgyalás megtartásának akadálya van. Ilyenkor a bíró a tárgyalást legfeljebb 30 napra
elhalasztja, a tárgyalás új határnapját nyomban kitűzi.
A bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítását követően a Szabs. tv. először az eljárás
alá vont személy, illetve a képviselője számára biztosítja a „védőbeszéd” megtartását. Ebben
fejthetik ki álláspontjukat az ügy lényegéről. Ezt követően szólalhat fel a sértett.
Az 1999. évi Sztv. a szabálysértési hatóság képviselőjének biztosította először ezt
a lehetőséget. A jelen lévő hatóság képviselője megtarthatta „vádbeszédét”, amelyben
összefoglalhatta álláspontját az ügyről, az ügy lényegét érintő tényekről, a jogi minősítésről
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és a lehetséges jogkövetkezmények alkalmazásáról. Ezt a Szabs. tv. elvetette, azonban természetesen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a hatóság képviselője felszólalhasson.
A nyilatkozatokat követően a bíróság zárt ülésen meghozza a végzését, amelyet
nyomban nyilvánosan kihirdet. A döntés kihirdetése történhet szóban, ha az érintettek jelen
vannak, illetve kézbesítés (vesd össze: 9.3. pont) útján.
13.2.3.6. A bíróság határozatai a kifogás alapján
A bíróság a szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja vagy megváltoztatja. Hatályban
tartja a hatóság határozatát, ha a kifogást alaptalannak ítéli meg [Szabs. tv. 116. § (1) bek.
a) pont]. Megváltoztatja a szabálysértési hatóság határozatát az eljárás alá vont személy
javára, ha a kifogásban olyan új tényt állítanak, vagy olyan új bizonyítékra hivatkoznak,
amelyet a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozat meghozatala során nem
ismert [Szabs. tv. 116. § (1) bek. b) pont]. A jogalkotó szándéka ezzel a rendelkezéssel az volt,
hogy az amúgy nem jogszabálysértő szabálysértési hatósági határozatokkal kiszabott büntetéseket a bíróság – új körülmény hiányában – ne enyhíthesse. A gyakorlatban ez inkább
csak a kismértékű megváltoztatás tilalmaként tud érvényesülni, mivel az aránytalan, eltúlzott mértékű büntetést a bíróságok a Szabs. tv. 21. §-ában meghatározott büntetési célok
és elvek (vesd össze: 5.2.3. pont) sérelmének, azaz jogszabály helytelen alkalmazásának
tekintik. Megváltoztatja a bíróság a szabálysértési hatóság határozatát, ha az helytelenül
alkalmazott jogszabályt. Ilyen esetekben az eljárás alá vont személy javára és terhére is lehetőség van a határozat megváltoztatására [Szabs. tv. 116. § (1) bek. c) pont]. Az eljárás alá
vont személy terhére azonban a 2013. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezés alapján
a szabálysértési hatóság határozatában megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb rendelkezést akkor hozhat, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és ennek alapján a bíróság
olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minősítést kell alkalmazni, vagy
jelentős mértékben súlyosabb büntetést kell kiszabni [Szabs. tv. 116. § (1a) bek.]. Az eljárás
alá vont személy terhére szóló rendelkezés
• szabálysértési felelősségének megállapítása;
• szabálysértésének súlyosabb minősítése;
• büntetésének súlyosítása;
• a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedés
alkalmazása;
• az ilyen intézkedés helyett büntetés kiszabása [Szabs. tv. 122. § (2) bek.].
13.2.3.7. A további jogorvoslat (kizárása)
A kifogást elbíráló érdemi határozat ellen a fellebbezés ki van zárva [Szabs. tv. 116. §
(3) bek.]. A törvény ugyanis a szabálysértési hatóság határozata nyomán indult eljárásban
egyfokozatú bírósági eljárást hozott létre, azaz rendes jogorvoslati lehetőséget nem ad.
A kifogás tárgyában hozott bírói végzés ellen csupán perújításnak lehet helye (vesd
össze: 13.5. pont), illetve az Alkotmánybíróság határozata nyomán van lehetőség jogorvoslatra (vesd össze: 13.6. pont).
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13.3. Panasz a szabálysértési hatóság érdemi határozatával szemben
A feljelentést elutasító, illetve az eljárást megszüntető határozattal szemben panasszal lehet élni.
13.3.1. A panasz benyújtása
A panasz benyújtására az eljárás alá vont személy és képviselője is jogosult (például bizonyítottság hiányában való megszüntetés helyett szabálysértés hiányában való megszüntetést
indítványozva, vesd össze: 12.4.2., illetve 12.4.1. pont). A feljelentés elutasítása, illetve
az eljárás megszüntetése ellen értelemszerűen a sértett (képviselője) élhet jogorvoslattal.
A törvény általánosan nyolc napot ad a panasz benyújtására a határozat szabályszerű
kézbesítésétől számítva. A panasz írásban és szóban is benyújtható a szabálysértési hatóságnál, a szóbeli panaszt jegyzőkönyvbe kell foglalni.
13.3.2. A szabálysértési hatóság eljárása
A panaszt a szabálysértési hatóság saját hatáskörben vizsgálhatja felül. A törvény lehetőséget ad a szabálysértési hatóságnak a döntés orvoslására.
Ha a feljelentés elutasítása, illetve az eljárás megszüntetése miatt benyújtott jogorvoslatnak helyt ad, a hatóság megindítja, illetve folytatja az eljárást. A bizonyítékok mérlegelése
alapján azonban ismét hozhat megszüntető határozatot.
A kódex a panasz elutasítására nem ad lehetőséget. A panaszt három napon belül az illetékes ügyészséghez kell továbbítani, akkor is, ha azzal a szabálysértési hatóság nem ért
egyet (nem ad helyt a panaszban foglaltaknak). A hatóság akkor sem utasíthatja el a panaszt,
ha az elkésett, vagy nem a jogosulttól származik, azt tehát mindenképpen továbbítania kell
az ügyészséghez.
13.3.3. Az ügyész eljárása
Az ügyész köteles nyolc napon belül megvizsgálni a panaszt. Kétféle döntést hozhat: ha alaptalan
(mert elkésett, nem a jogosulttól származik, nem indokolt a helybenhagyása), elutasítjaa panaszt,
egyéb esetben hatályon kívül helyezi a határozatot, illetve új eljárásra is utasítja a szabálysértési
hatóságot. A panasz elutasítása ellen a törvény nem ad további jogorvoslati lehetőséget.
13.3.4. Elhatárolás: a nem érdemi határozatok elleni panasz
A nem érdemi határozatok közül panasznak van helye
• a kényszerintézkedés (az elővezetés kivételével) tárgyában hozott döntéssel;
• a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet elutasító határozattal és intézkedésse;
• egyéb, nem az ügy érdemében hozott határozattal és intézkedéssel
szemben.
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Nincs helye panasznak
• a hatóság kijelölése [Szabs. tv. 40. § (7) bek.];
• az ügyek egyesítése és elkülönítése tárgyában hozott határozat [Szabs. tv. 44. §
(7) bek.];
• a kizárás megtagadása [Szabs. tv. 47. § (4) bek.];
• a szakértő kirendelése (Szabs. tv. 65. §);
• az idézés [Szabs. tv. 87. § (1) bek.];
• az elfogadott (aláírt) helyszíni bírság [Szabs. tv. 99. § (3) bek.];
• a helyszíni bírság visszavonása vagy annak megtagadása [Szabs. tv. 99/A. § (5) bek.];
• az elkésett, kizárt vagy ismételt kifogás elutasítása [Szabs. tv. 105. § (5) és 106. §
(1) bek.]
ellen.

13.4. Ügyészi felhívás
13.4.1. Az ügyészi felhívás esetei
Az ügyész amennyiben törvénysértést tapasztal a szabálysértési hatóságok eljárásával,
intézkedésével és határozatával kapcsolatban, felhívással élhet, amelyben jelzi a törvénysértés alapjául szolgáló tényeket. Ezen jogkörének gyakorlását hivatott elősegíteni azon
rendelkezés, amely alapján a szabálysértési hatóság eljárásmegszüntető határozatának egy
példányát (meghatározott esetekben) az ügyésznek is meg kell küldeni [Szabs. tv. 83. §
(3) bek.]. Ezáltal az ügyésznek lehetősége van arra, hogy megvizsgálja azt, hogy a megszüntető okot az eljáró szabálysértési hatóság törvényesen állapította-e meg, és ha nem,
akkor felhívással éljen ez ellen.
Az ügyész felhívással élhet különösen a szabálysértési hatóság olyan határozata ellen,
amelyben bűncselekményt bírált el szabálysértésként (ilyenkor a bűncselekmény elévülési
idején belül élhet felhívással) [Ütv. 30. § (1) bek.]. Ha a bíróság jogerős határozatával bírált
el bűncselekményt szabálysértésként, akkor perújításnak van helye (vesd össze: 13.5.1. pont).
Az elkövető javára az elkövetett szabálysértésről a nyilvántartásban kezelt adatok törléséig
(vesd össze: 18.3.1.2. pont) van helye felhívásnak a jogerős döntés ellen [Ütv. 30. § (2) bek.].
13.4.2. A szabálysértési hatóság eljárása
Ha az eljáró szabálysértési hatóság egyetért a felhívásban foglaltakkal, vagyis elismeri
a törvénysértés tényét, akkor nyolcnapos határidőn belül visszavonja vagy a szükséges
módon módosítja a határozatát, tehát saját hatáskörben orvosolhatja a törvénysértést, amiről
egyidejűleg értesíti az ügyészt [Szabs. tv. 43. § (2) bek.].
Abban az esetben, ha a szabálysértési hatóság nem ért egyet az ügyészi felhívásban
foglaltakkal, – indokai kifejtésével – nyolc napon belül értesíti az ügyészt (Szabs. Vhr. 3. §).
A felhívás eredménytelensége esetén az ügyész 30 napon belül megtámadja a jogerős határozatot a szabálysértési hatóság székhelye szerinti vagy a kijelölés alapján illetékes
járásbíróság előtt, és erről egyidejűleg értesíti a szabálysértési hatóságot.
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A szabálysértési hatóságnak az ügyészi fellépésről való tudomásszerzést követő
nyolc napon belül meg kell küldenie az ügy iratait a bíróságnak.
13.4.3. A bíróság eljárása
A bíróságnak 30 napja van arra, hogy döntést hozzon a rendelkezésére álló iratok alapján a felhívásban foglaltak megalapozottságáról.
A bíróság kétféleképpen dönthet. Amennyiben helyt ad az ügyészi felhívásban foglaltaknak, úgy kötelezi a szabálysértési hatóságot a szükséges intézkedés megtételére.
Elutasító határozat esetén nincsen lehetősége az ügyésznek fellebbezés benyújtására magasabb bírói fórumhoz, de nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti [Szabs. tv. 43. §
(4) bek.]. Ezen a tárgyaláson (amely kvázi jogorvoslati lehetőségként jelenik meg) az Ütv.
30. §-ának (3) bekezdése értelmében az ügyész a szabálysértési hatóság felhívással kapcsolatos észrevételeire nyilatkozatot, az ügy eldöntésére irányulóan pedig indítványt tehet.

13.5. A perújítás
A perújítás rendkívüli jogorvoslat, amelyre csak a bíróság jogerős határozatával elbírált
szabálysértési ügyben van lehetőség. Nincs lehetőség tehát perújításra, ha a szabálysértési
hatóság határozata ellen kifogást (vesd össze: 12.2. pont) egyáltalán nem terjesztettek elő,
így bírósági eljárásra nem került sor.
Szabálysértési eljárásában elbírált szabálysértéssel szemben a szabálysértési törvény
rendelkezései szerint van lehetőség perújításra (BH 2003. 185.). A büntetőeljárásban elbírált
szabálysértéssel [Be. 337. §, 497. § (4) bek.] szemben viszont a Be. XVII. fejezete szerint
kezdeményezhető perújítás.
13.5.1. A perújítás esetkörei
I. A perújítás első esetkörének egyik feltétele az alapügyben akár felmerült, akár fel nem
merült tényre vonatkozó új bizonyíték. Az alapügyben már kihallgatott, a perújítási kérelemben újból hivatkozott tanúnak a vallomása nem új, hanem már az alapeljárásban értékelt
bizonyíték. A megállapított tények téves értékelése miatt viszont perújítás elrendelésének
nincs helye, ahogy a jogszabályok téves alkalmazása miatt sem.
Az új bizonyíték is csak akkor alapoz meg perújítást, ha valószínűvé teszi, hogy
• az elkövető szabálysértési felelőssége nem állapítható meg;
• az elkövetővel szemben lényegesen enyhébb jogkövetkezményt kell alkalmazni.
II. Perújításnak van helye, ha az elkövetővel szemben ugyanazon cselekmény miatt
• több szabálysértési felelősséget megállapító bírósági végzést vagy
• ugyanazon cselekmény miatt szabálysértési és büntetőjogi felelősséget megállapító
döntést
hoztak [Sztv. 127. § (1) bek. b) pont].

Jogorvoslatok a szabálysértési hatóság érdemi határozata ellen

253

Ezen perújítási ok vizsgálatánál a cselekmény azonossága az elbírálás alapját jelentő
tények azonosságát jelenti, nem pedig a minősítését.
III–V. Perújítási ok az is, ha az alapügyben
• hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;
• az elkövetőt nem a valódi nevén vonták felelősségre;
• a szabálysértési hatóság valamely tagja, illetőleg a bíróság kötelességét a büntetőtörvénybe ütköző módon megszegte [Szabs. tv. 127. § (1) bek. c–d) pont].
A hamis vagy hamisított bizonyíték hamis vád [Btk. 269. § a) pont] vagy hamis tanúzás
(Btk. 273. §), a büntetőtörvénybe ütköző kötelességszegés pedig vesztegetés elfogadása vagy
hivatali visszaélés (Btk. 305. §) lehet.
A felsorolt esetek egyikére hivatkozással azonban csak két további feltéttel együttes
teljesülése esetén van helye perújításnak, nevezetesen ha a bűncselekmény elkövetését
jogerős bírósági ítélet állapította meg (vagy ilyen ítélet meghozatalát nem bizonyítottság
hiánya, hanem például büntethetőségi akadály zárta ki), és ez a szabálysértési hatóság (bíróság) határozatát befolyásolta.
VI. Perújítási ok az is, ha az elkövető által elkövetett bűncselekményt szabálysértési eljárásban, szabálysértésként bírálták el [Sztv. 127. § (1) bek. e) pont]. Azzal szemben ugyanis,
akinek a felelősségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg,
azonos tényállás mellett büntetőeljárás – a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása előtt – nem indítható [Be. 6. § (5) bek.]. Ezen res iudicata
hatás feloldásához van szükség ilyenkor a szabálysértési eljárásban lefolytatott perújításra.
VII. Az ügyész perújítási kérelmet terjeszthet elő a bíróság szabálysértési elzárásra történő átváltoztató döntése ellen, ha az jogszabályt sért [Szabs. tv. 127. § (1a) bek.] (vesd
össze: 17.5.5. pont).
VIII. A perújítási okok köre tehát korlátozott. Nincs lehetőség perújításra pusztán anyagi
jogi vagy eljárási hibában szenvedő jogerős bírósági végzésekkel szemben.
A perújítási okok általában az elkövető javára szolgálnak [Szabs. tv. 127. § (1) bek.
aa), b–d) pont]. Kivétel ez alól, amikor a szabálysértési perújítás funkciója az, hogy megnyissa a bűncselekmény büntetőeljárásban való elbírálásának lehetőségét [Szabs. tv. 127. §
(1) bek. e) alpont].
13.5.2. A perújítási kérelem
A perújítási okok fennállása esetén sincs helye perújításnak, ha a bírósági határozat jogerőre emelkedését követően egy év eltelt [Szabs. tv. 127. § (3) bek.]. Ez alól azonban kivételt
képez azon esetkör, amikor az elkövető által elkövetett bűncselekményt e törvény szerinti
eljárásban, szabálysértésként bírálták el [127. § (1) bek. e) pont].
A perújítás kezdeményezésére jogosult az elkövető javára
• az elkövető;
• az elkövető képviselője;
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• a fiatalkorú elkövető törvényes képviselője vagy gondozója; illetve
• az ügyész, ha a bíróság szabálysértési elzárásra történő átváltoztató döntése jogszabályt sért.

Az elkövető képviselője nem jogosult perújítást előterjeszteni, ha az elkövető ezt megtiltja.
A fiatalkorú elkövető törvényes képviselője, gondozója akkor is jogosult a perújítás kezdeményezésére, ha az elkövető ezt megtiltja.
A felsorolt személyek a Szabs. tv. 127. §-a(1) bekezdésének aa) alpontja, b–d) alpontja
alapján jogosultak perújítás előterjesztésére. Ezekben az esetekben a határozatot az elkövető
hátrányára nem lehet megváltoztatni [Szabs. tv. 128. § (2) bek.].
A szabálysértési elzárásra történt átváltoztatás esetén az eljárás kezdeményezésére
kizárólag az ügyész jogosult.
Az elkövető terhére perújítás kezdeményezésére az ügyész csak akkor jogosult, ha
az elkövető által elkövetett bűncselekményt szabálysértési eljárásban, szabálysértésként
bírálták el [Szabs. tv. 128. § (3) bek.].
Nem jogosult tehát az elkövető terhére perújítás kezdeményezésére sem az ügyész,
sem az előkészítő eljárást lefolytató szerv, ha hamisított bizonyíték felhasználása, illetve
az elbíráló szerv büntetőtörvénybe ütköző kötelességszegése (például az ügyintéző megvesztegetése) a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság határozatát befolyásolta.
13.5.3. Döntés a perújítási kérelemről
A perújítási kérelemről az alapügyben eljáró bíróság dönt. Elzárással nem büntethető szabálysértés esetén ez azon járásbíróság, amely a kifogás tárgyában döntött.
A perújítási kérelemről való döntés érdekében a bíróság akkor tart tárgyalást, ha
az a tényállás tisztázása érdekében szükséges, vagy azt az elkövető kéri. Az elkövető a perújításról való tudomásszerzést követő nyolc napon belül kérheti a tárgyalás tartását [Szabs.
tv. 130. § (1a) bek.]. A perújítási kérelem alapossága számos esetben – így különösen a szabálysértési elzárásra átváltoztató végzésekkel kapcsolatban indított eljárásokban – az iratok
alapján is eldönthető. A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesíthetősége érdekében
azonban biztosítani kell, hogy amennyiben azt az elkövető kéri, a bíróság tárgyalást tartson.
Ha a bíróság alaposnak találja a perújítási kérelmet, akkor elrendeli a perújítást.
A perújítási kérelemről döntő bíróság egyidejűleg – hatáskörének vagy illetékességének
hiányában is – az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja [Szabs. tv. 130. § (1) bek.]. A perújítás elrendelése ellen nincs helye
jogorvoslatnak [Sztv. 132. § (3) bek. I. fordulat].
Ha a bíróság alaptalannak találja a perújítási kérelmet, elutasítja. A végzést közölni
kell azzal, aki előterjesztette a kérelmet [Szabs. tv. 130. § (2) bek. második mondat], még
akkor is, ha arra nézve nem tartalmaz rendelkezést [vö.: Szabs. tv. 95. § (1) bek.]. A perújítási kérelem elutasítása ellen az előterjesztő fellebbezhet. Ha a törvényszék helyt ad
a fellebbezésnek, akkor a megfellebbezett végzést hozó bíróságot a perújítás lefolytatására
utasítja [Sztv. 132. § (4) bek.].
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13.5.4. Eljárás a perújítás elrendelése esetén
Ha az alapügyben eljáró járásbíróság elrendeli a perújítást, akkor amennyiben a cselekmény
elbírálására hatásköre és illetékessége van, tárgyalásra tűzi ki az ügyet. Ennek hiányában
azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át.
Az elrendelt perújítás esetén a jogorvoslatként tartott szabálysértési tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseket (vesd össze: 13.2.3.5 pont) kell megfelelően alkalmazni. A törvény
külön kitér rá, hogy az elkövetőnek a perújítási kérelmet és a perújítást elrendelő végzést
kell kézbesíteni, a tárgyaláson pedig a perújítással megtámadott végzést és a perújítást elrendelő végzést kell ismertetni.
A perújítási tárgyalás alapján a bíróság
• vagy a perújítási kérelmet alaptalannak,
• vagy a perújítást alaposnak
találja.
Ha a perújítási kérelem a tárgyalás eredménye alapján alaptalan, önálló végzéssel el kell
utasítani. Ha a perújítás a tárgyalás eredménye alapján alapos, akkor az alapügyben hozott határozatot egészben vagy részben hatályon kívül kell helyezni, és új határozatot kell
hozni [Sztv. 123. § (1) bek. I. fordulat]. Az új határozat lehet eljárást megszüntető határozat,
ennek hiányában szabálysértési felelősséget megállapító határozat is.
A perújítási eljárásra abszolút súlyosítási tilalom vonatkozik, mivel az elkövető javára
előterjesztett perújítási kérelem alapján a határozatot az elkövető hátrányára nem lehet megváltoztatni [Szabs. tv. 132. § (2) bek.]. A súlyosítási tilalom nem akadálya annak sem, hogy
büntetőeljárásban súlyosabb szankciót alkalmazzanak, ha a perújításra azért kerül sor, mert
az elkövető által elkövetett bűncselekményt szabálysértési eljárásban, szabálysértésként
bírálták el [vesd össze: Szabs. tv. 127. § (1) bek. e) pont].
Az elrendelt perújítási eljárásban hozott érdemi határozatok ellen sincs helye jogorvoslatnak [Sztv. 132. § (3) bek. II. fordulat], akkor sem, ha azok kedvezőtlenek a kérelmet
előterjesztőnek.

13.6. Jogorvoslat az Alkotmánybíróság határozata alapján
A kódex külön fejezetben szabályozza az Alkotmánybíróság szabálysértési jogszabályt vagy
ügyet érintő határozata alapján folytatott rendkívüli jogorvoslatot (Szabs. tv. XIX. fejezet).
Ez akkor is önálló jogorvoslatnak tekinthető, ha a Szabs. tv. perújításnak nevezi [Szabs.
tv. 133. § (1) bek.], illetve e jogorvoslat szabályainak megfelelő alkalmazását írja arra elő
[Szabs. tv. 133. § (2) bek].
13.6.1. Jogszabály (jogszabályi rendelkezés) megsemmisítése esetén
Az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása alapján jogerős határozattal befejezett szabálysértési eljárás felülvizsgálatát rendeli el, ha az eljárásban
alkalmazott jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetve
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az intézkedés csökkentése vagy mellőzése, valamint a büntetőjogi, illetve a szabálysértési felelősség alóli mentesülés vagy annak korlátozása következne [Abtv. 45. § (6) bek.]. Ilyenkor
a szabálysértési jogban jogorvoslati eljárásnak van helye, amire alapvetően a perújítás szabályait kell alkalmazni (vesd össze: 13.5. pont). E jogorvoslatnak azonban a bírósági határozat
jogerőre emelkedését követő egy év eltelte után is helye van. A jogorvoslati kérelem csak
az elkövető javára terjeszthető be, azt az elkövető halála után egyenes ági rokona, testvére,
házastársa vagy élettársa is előterjesztheti. Ilyenkor az ügyész hivatalból is köteles jogorvoslatot előterjeszteni, ha a felülvizsgálni rendelt szabálysértési ügyben kiszabott büntetés
vagy intézkedés végrehajtása folyamatban van, illetve az elkövető a felülvizsgálni rendelt
ügy miatt a szabálysértési nyilvántartásban szerepel.
A bíróság a jogorvoslati kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha az abban hivatkozott alkotmánybírósági döntés nem függ össze az alapüggyel [Szabs. tv. 133. § (2) bek.].
Ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján semmisít meg egyedi ügyben
alkalmazott jogszabályt, a megsemmisített jogszabály az Alkotmánybíróság eljárására okot
adó ügyben nem alkalmazható. A szabálysértési ügyekben ilyenkor is jogorvoslatnak van
helye [Szabs. tv. 133. § (3) bek.], amire az előzőekben ismertetett eljárást kell megfelelően
alkalmazni.
13.6.2. Bírói döntés megsemmisítése esetén
Ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét, megsemmisíti a döntést [Abtv. 43. § (1) bek.]. A megsemmisített bírósági határozatot meghozó bíróság új eljárást folytat le [Szabs. tv. 133. § (4) bek.]. Az ilyen
jogorvoslati eljárás hivatalból indul [Szabs. tv. 133. (6) bek. a) pont], tehát nem az ügyész
kezdeményezi.
A szabálysértési ügyben a bírósági eljárásban az alkotmányjogi kérdésben az Alkotmány
bíróság határozata szerint kell eljárni [Abtv. 43. § (3) bek.], azaz a bíróság az ügyet
az Alkotmánybíróság megsemmisítő határozata okainak és indokainak figyelembevételével
bírálja el [Szabs. tv. 133. § (6) bek. b) pont].
A bíróság az alapügyben hozott végzést nem helyezi hatályon kívül (hiszen az Alkotmány
bíróság megsemmisítette), hanem csak új határozatot hozhat az ügyben. Ebben viszont nem
lehet a megsemmisített bírósági határozatban kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést
kiszabni (az abban alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni) [Szabs.
tv. 133. § (6) bek. c) pont].
Az Alkotmánybíróság a bírói döntés megsemmisítése esetén megsemmisítheti a döntéssel felülvizsgált más hatósági döntéseket is [Abtv. 43. § (4) bek.].
Újabb szabálysértési eljárás a megsemmisített határozatokkal elbírált cselekmény miatt
nem indítható [Szabs. tv. 133. § (7) bek.].

14. A helyszíni bírságolás
Jogeset 14. A mezőőr 2016. május 21. napján tetten érte G. S.-t, aki több lovát
– az előző nyári faluban tartózkodásához hasonlóan – más földjén legeltette jogtalanul
(Szabs. tv. 241. §). G. S. a mezőőrnek jelezte, hogy megint hajlandó lenne kifizetni
az ezért járó 50 ezer forint helyszíni bírságot, és kérte, hogy a mezőőr ne jelentse fel
őt a járási hivatalnál.

A Szabs. tv. jelenleg hatályos XIV. fejezete és a végrehajtási rendeletek a korábbi szabályozáshoz hasonlóan a rendes szabálysértési eljárástól (vesd össze: 12. fejezet) elkülönítve,
„sommás” eljárásként rendelkeznek a helyszíni bírságolásról. A helyszíni bírságolás lényegi
jellemzője, hogy a jogsértést a szabálysértést elismerő személlyel szemben egyszerűsített
eljárásrendben azonnali szankcionálás követi.

14.1. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak
A korábbi szabályozáshoz képest csökkenés tapasztalható a helyszíni bírság kiszabására
jogosultak számában. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak köre két csoportba osztható.
14.1.1. Általános helyszíni bírságolási jogkör – a rendőrség
A rendőrségnek általános helyszíni bírságolási jogköre van, mivel bármely szabálysértés
miatt – ha a Szabs. tv.-benelőírt feltételek fennállnak – kiszabhat helyszíni bírságot. Kivétel
az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése [vesd össze: Szabs. tv.
179/A. § (8) bek.], illetve az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága ténymegállapító vizsgálati tevékenységének akadályozása szabálysértés [Szabs. tv.
216/A. § (4) bek.].
A rendőrségnek kizárólagos helyszíni bírságolási jogköre van a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetére. A kivételes tényállás: a tulajdon elleni szabálysértések közül az 50 ezer forintot meg nem haladó értékre elkövetett lopás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság szabálysértések miatt az erdészeti hatóság arra felhatalmazott
ügyintézője, a halászati őr, valamint a mezőőr, a természeti, védett természeti és Natura
2000-területeken a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is kiszabhat helyszíni bírságot [Szabs. tv. 177. § (4) bek.].
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14.1.2. Speciális helyszíni bírságolási jogkörök
Speciális helyszíni bírságolási jogkörrel rendelkező szervek a Szabs. tv. egyes tényállásaihoz
kapcsolt rendelkezések által felhatalmazva szabhatnak ki csupán helyszíni bírságot.
A speciális helyszíni bírságolási jogkörrel rendelkezők köre (a releváns jogszabályok)
és hatáskörükbe tartozó tényállások a következők:
• Járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője (2012. évi XCIII. törvény a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról, 2010. évi
CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról): a Szabs. tv. különös részében nem rendelkezik erről
egyetlen tényállásában sem.
• A NAV vámszerve [a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet]: pénzügyi és kereskedelmi szabálysértések esetén, így például vámorgazdaság (Szabs.
tv. 211. §), vámszabálysértés (Szabs. tv. 209. §), illetve fémjelzési szabálysértés
(Szabs. tv. 212. §).
• Hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője (2011. évi CXXVIII.
törvény a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról): vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése (Szabs. tv. 215. §), polgári
felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
(Szabs. tv. 182. §), jégen tartózkodás szabályainak megszegése (Szabs. tv. 202. §).
• Közlekedési hatóság ellenőre: a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézőjéhez
hasonlóan a Szabs. tv. erről sem rendelkezik egyik különös részi tényállásában sem.
• Közterület-felügyelő (a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
17. §-aalapján a felügyelő a szabálysértés elkövetőjét – a cselekmény súlyától függően – jogosult a jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírsággal sújtani): tiltott fürdés (Szabs. tv. 202/A. §), közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése (Szabs. tv. 224. §), jégen tartózkodás szabályainak megszegése (Szabs.
tv. 202. §), illetve jogosulatlan közterületi értékesítés (Szabs. tv. 200/A. §).
• Önkormányzati természetvédelmi őr (a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény): például természetvédelmi szabálysértés (Szabs. tv. 187. §), veszélyeztetés kutyával (Szabs. tv. 193. §),
illetve csendháborítás (Szabs. tv. 195. §).
• Az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője (2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról): például erdőrendészeti
szabálysértés (Szabs. tv. 242. §), erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása (Szabs.
tv. 243. §).
• Halászati őr (a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény): például tulajdon elleni szabálysértés
(Szabs. tv. 177. §), jégen tartózkodás szabályainak megszegése (Szabs. tv. 202. §),
számszeríj, szigonypuska jogellenes használata (Szabs. tv. 203. §).
• Mezőőr (a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény): például vadászati, halászati, legeltetési tilalom
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megszegése (Szabs. tv. 215. §), fémkereső műszer jogellenes használata (Szabs. tv.
187/A. §), veszélyeztetés kutyával (Szabs. tv. 193. §).
Az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr és a mezőőr esetében
feltétel, hogy a helyszíni bírságot kiszabó személy a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy
önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő legyen. Ez azt jelenti, hogy az, aki e feladatot önkéntesként látja el, nem szabhat ki helyszíni bírságot.

14.2. A helyszíni bírság kiszabásának feltételei
Helyszíni bírság akkor szabható ki, ha
• a szabálysértés észlelése helyszíni intézkedés során történik;
• az eljáró hatóságnak az elkövetett szabálysértés tekintetében van helyszíni bírságolási joga;
• az intézkedés alá vont személy a szabálysértés elkövetését elismeri;
• az eljáró hatóság a helyszíni bírság kiszabása mellett dönt.
I. A szabálysértések észlelésének egyik legtipikusabb módja a szabálysértési ügyekben
eljáró hatóságok hivatali tudomásszerzése ellenőrzési tevékenységük során (vesd össze:
12.1.2. pont). Ilyen a rendőrség közúti közlekedési ellenőrzése során valamely közlekedési
szabály megszegésének észlelése, a közterület-felügyelő által közterületi szolgálatellátása
során észlelt jogosulatlan közterületi értékesítés vagy a mezőőr által észlelt mezei szabálysértés. A szabálysértési helyszíni bírság kiszabására jogszabályban feljogosított személyek
helyszíni ellenőrzési jogosultságát a rájuk vonatkozó ágazati jogszabályok határozzák meg.
A törvény kifejezetten nem követeli meg a szabálysértést elkövető személy tettenérését,
azaz a hatóság közvetlen észlelését. Elengedő, ha a helyszíni intézkedés során a szabálysértés elkövetését közvetlenül követő rövid időtartamon belül az elkövető a cselekmény
elkövetését elismeri.
II. A helyszíni bírság kiszabására feljogosító rendelkezéseket az egyes szabálysértési tényállások állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy valamely szabálysértés miatt csak az a hatóság
szabhat ki a helyszínen bírságot, amelyiket az adott tényállás kifejezetten megjelöli. A rendőrség bármely, még a bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt is jogosult a helyszíni
bírság kiszabására. Ez a helyszíni bírságolás tekintetében lényegében „általános helyszíni
bírságolási” hatósággá teszi a rendőrséget (vesd össze: 14.1.1. pont). A többi bírságolásra
feljogosított személyek vagy szervek csak olyan szabálysértések miatt indult ügyekben
alkalmazhatják a „sommás” eljárást, amelyekben – alaptevékenységünknél fogva – kellő
jártasságot szereztek, és amelyekben a szakmai felkészültségük nem kérdőjelezhető meg
(vesd össze: 14.1.2. pont).
III. A) Ha az elkövető a cselekményt elismeri, úgy azt a helyszíni bírságot kiszabó nyomtatványon aláírásával igazolja. A hatóság kötelessége az elismerés jogkövetkezményeiről
tájékoztatni az elkövetőt. Az elismeréssel a helyszíni bírság jogerőssé válik, rendes jogorvoslatnak nincs helye. A rendkívüli jogorvoslatra lásd a tankönyv 14.4. pontját.
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IV. Az elkövető elismerése esetén a hatóság mérlegeli, hogy helyszíni bírságot vagy szóbeli
figyelmeztetést alkalmaz.
A helyszíni intézkedés során a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli figyelmeztetést alkalmazhat, ha az elkövetett cselekmény oly csekély mértékben veszélyes a társadalomra,
hogy még a helyszíni bírság kiszabása is szükségtelen (Szabs. tv. 100/A. §). A szóbeli
figyelmeztetéshez is a helyszíni bírság alkalmazásának azon feltétele szükséges, hogy
az elkövető elismerje a szabálysértés elkövetését. Ha tehát a helyszíni bírság alkalmazását
nem indokolják a körülmények, akkor sor kerülhet a figyelmeztetésre. Ezen túlmenően
a hatóságnak lehetősége van feljelentést is tenni, ha valamilyen okból úgy ítéli meg, hogy
az eljárást az általános szabályok szerint célszerű lefolytatni. A konkrét jogsértés körülményei, jellege, súlya, elszaporodottsága, a jogi minősítés esetleges bonyolultsága, az elkövető
szabálysértési előélete azok a kérdések, amelyek ebben a hatóság részére támpontot adnak.
Figyelemmel kell lennie a hatóságnak arra is, hogy a helyszíni bírság kiszabása mellett
egyéb intézkedés (például járművezetéstől eltiltás) nem alkalmazható, így ha a szabálysértés jellege és súlya indokolttá teheti (adott közlekedési szabály megsértésének túlzott
elszaporodottsága) intézkedés alkalmazását, úgy a bírság kiszabása helyett feljelentéssel
a rendes szabálysértési eljárás (vesd össze: 12. fejezet) megindítása mellett is dönthet, ahol
már ilyen korlátozás nincs.
Jogeset 14. megoldása. Az eljárás alá vont személy ilyen irányú kérése nem elegendő
ahhoz, hogy a helyszíni bírság kiszabásáról döntsenek, az a hatóság mérlegelési körébe tartozik. A hasonló szabálysértés miatt az elkövetést megelőző két éven belüli
elmarasztalás súlyosító körülmény (vesd össze: 5.2.3. pont), ahogy az elkövetésben
érintett lovak száma is. Ezek az ügyben a helyszíni bírságnál súlyosabb szankció kiszabását, azaz feljelentés megtételét indokolják, különösen arra figyelemmel, hogy
az előző évben alkalmazott maximális szankció nem érte el a célját (vesd össze:
5.2.1. pont).
Más lenne a helyzet akkor, ha ebben az ügyben az ismételt elkövetésre vonatkozó
megemelt felső határú helyszíni bírság is alkalmazható lenne. Ekkor ugyanis a hatóság úgy is mérlegelhet, hogy a 70 ezer forint pénzbírság elegendő súlyú joghátránynak minősül. Ennek kiszabására azonban ebben az ügyben nincs lehetőség, csak
akkor lenne, ha az újabb szabálysértés elkövetésére a korábbi szabálysértés elkövetése
óta hat hónapon belül került volna sor (vesd össze: 5.2.6.3. pont).

14.3. A helyszíni bírság és annak megfizetése
A helyszíni bírság mértékéről lásd a tankönyv 5.2.6. pontját.
A törvény lehetővé teszi a kiszabást követően az azonnali megfizetést, amennyiben
ilyen eszköz az eljáró hatóságnál rendszeresítve van. Ebben az esetben a POS-terminál által
nyomtatott bizonylat másodlati példányát a sikeres befizetés után átadják az eljárás alá vont
személynek, eredeti példányát pedig csatolják a helyszínibírság-nyomtatvány eredeti példányához. Ha ezen fizetési mód nem lehetséges, úgy – jellemzően – a csekkszelvény átadását
követő postai átutalással vagy banki átutalással fizethetik meg a bírságot.
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A helyszíni bírság vonatkozásában a törvény a részletfizetést, halasztást nem teszi lehetővé, ezért az egyösszegű, határidőben, a kiszabástól számított 30 napon belüli fizetés az,
ami nem vonja maga után a végrehajtási eljárás megindítását. A határidő lejártát követően
még három napig lehetősége van a bírsággal sújtott személynek arra, hogy az állami foglalkoztatási szervnél a bírság közérdekű munkával való megváltása érdekében jelentkezzen.

14.4. A helyszíni bírságolás felülvizsgálata
A helyszíni bírság kiszabásával jogerőre emelkedik, ezért ellene rendes jogorvoslatnak nincs
helye. A törvény azonban tartalmaz egy speciális felülvizsgálati formát. A helyszíni bírságot
kiszabó szervek önrevíziójának megteremtése lehetőséget biztosít a kirívó törvénysértések
hivatalból való orvoslására.
A Szabs. tv. 99/A. §-ának(1) bekezdése szerint, ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv
vagy személy hivatalból eljárva megállapítja, hogy a döntése jogszabályt sért, módosítja vagy visszavonja a döntését. Erre csak egy alkalommal, a bírság kiszabásától számított
hat hónapon belül van lehetőség. Ezen túlmenően a helyszíni bírsággal sújtott személy is
kérheti – a döntéstől számított 30 napon belül –, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv
vagy személy vizsgálja felül a döntését, ha észleli, hogy jogszabálysértő a döntés. A hatóságnak a bejelentés vagy észlelés megtételétől számított 15 napon belül kell módosítania
vagy visszavonnia a döntését.
A törvény tételesen meghatározza, hogy melyek azok a kirívó törvénysértések, amelyek esetében helye lehet a felülvizsgálatnak:
• a cselekmény bűncselekmény (vesd össze: 4.2.3.1. pont);
• a cselekményre törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el, és ezért a szabálysértés megállapítása ki van zárva (vesd össze: 4.2.3.1. pont);
• a cselekmény az elkövetés idején nem volt szabálysértésként büntethető (vesd össze:
12.4.1. pont, illetve 3.2. pont);
• az elkövetőnél büntethetőséget kizáró ok áll fenn (vesd össze: 4.2.1. pont, illetve
12.4.5. pont);
• a megbízhatósági vizsgálatot folytató személlyel szemben szabták ki a helyszíni
bírságot (vesd össze: 4.2.1.3. pont);
• a fiatalkorúakra irányadó legmagasabb helyszíni bírság összegénél magasabb összegű
bírságot szabtak ki fiatalkorúra (vesd össze: 5.4.6. pont);
• a fiatalkorúval szemben annak ellenére szabtak ki bírságot, hogy nem vállalta a megfizetését (vesd össze: 5.4.6. pont);
• a fiatalkorúval szemben törvényes képviselőjének jelenléte nélkül szabták ki a bírságot (vesd össze: 5.4.6. pont);
• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy olyan szabálysértés miatt
alkalmazott helyszíni bírságot, amelyre a különös részi tényállás rendelkezése nem
jogosította fel (vesd össze: 14.1.2. pont);
• a cselekmény nem szabálysértés (vesd össze: 12.4.1. pont);
• a szabálysértést nem a megbírságolt személy követte el (vesd össze: 12.4.3. pont);
• a helyszíni bírság összege meghaladja az 50 ezer forintot, hat hónapon belüli újabb
szabálysértés elkövetése esetén a 70 ezer forintot (vesd össze: 5.2.6.1. pont);
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• a döntés a helyszíni bírság kötelező mértékére vonatkozó rendelkezésbe ütközik,
feltéve hogy a kiszabott bírságot az előírtnál magasabb összegben állapították meg
(vesd össze: 5.2.6.1. pont).

A felülvizsgálat során hozott döntés ellen nincs helye további jogorvoslatnak.

14.5. Eljárás helyszíni idézés alapján
Ha a helyszínen az eljárás alá vont személy nem ismeri el a szabálysértés elkövetését, úgy
a hatóság másik eljárásrendre tér át, és feljelentést tesz, egyben intézkedhet a szabálysértési
elzárással nem büntethető szabálysértés tetten ért elkövetője szabálysértési hatóság elé idézésére (Szabs. tv. 101. §) és a bizonyítékok felkutatására. Ezen utóbbi eljárás esetén a tettenérés itt fogalmi elem, ami értelemszerűen kizárja a nem tetten ért elkövetőkkel szembeni
ezen eljárástípus lefolytatását.
A helyszíni idézés közlekedési szabálysértések (vesd össze: 5.4. pont) esetén akkor is
alkalmazható, ha a cselekmény elkövetése miatt eljárás alá vonható személy az e törvény
szerint helyszíni bírság kiszabására, illetve jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv
vagy személy helyszínen tett helyszíni intézkedése során válik ismertté.
Az intézkedő hatósági személy beszerzi a helyszínen fellelhető, az eljárás lefolytatásához szükséges bizonyítékokat, és a helyszínen tartózkodó tanúkat is idézheti. A beszerzett
bizonyítékokról és a tanúkutatás eredményéről feljegyzést készít, amelyben a szabálysértési
hatóság általi döntéshozatalhoz szükséges mértékben részletezi a szabálysértést. Ezzel
a szabályozással lényegében a rendes eljárás során alkalmazható bizonyítási eljárás sommás
lefolytatására kerül sor, amelynek alakiságát a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok a feljegyzésre való alkalmazásával kell biztosítani.
A hatóság döntését a feljegyzés alapján a meghallgatás nélküli eljárás szabályai (vesd
össze: 12.5. pont) alapján fejezi be, ha az idézett személy nem jelenik meg az idézésre. Ezt
követően meghallgatásos eljárással folyhat tovább az eljárás, azaz ha az eljárás alá vont
személy meghallgatását kéri, vagy egyébként is, ha a tényállás továbbra sincs tisztázva
(vesd össze: 12. fejezet).

14.6. Gépjárművezető távollétében kiszabható helyszíni bírság
A Szabs. tv. 100. §-a a helyszíni bírságok speciális változatát szabályozza, amely bár nevében helyszíni bírság, valójában a helyszíni bírságra jellemző hatóság-elkövető találkozás
hiányában ad lehetőséget a bírság kiszabására. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott, gépjárművel elkövethető szabálysértések körében kerülhet sor alkalmazására. A szabályozás elvi feltételezése, hogy a jármű üzembentartója az, aki az adott
jogsértést elkövette (hiszen ő az, aki a járművet vélhetően vagy jellemzően használja).
Gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a bírságot akkor lehet kiszabni, ha a gépjárművezető fizikailag nincs jelen a szabálysértés hatósági észlelésekor. Jellemzően vagy
leggyakrabban a megállás és várakozás és a behajtás szabályainak megsértése esetén kerül
erre sor. Ha e bírságolási formát alkalmazzák, úgy a gépjármű forgalmi rendszáma alapján
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megállapított (a járműnyilvántartás adataiban végzett ellenőrzés eredményeként, az ott feltüntetett) üzembentartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt postai
úton megküldeni. A helyszíni bírság összege itt is 5000 forinttól 50 ezer forintig terjedhet,
vagy a XXVII. és a XXVIII. fejezetben meghatározott egyes szabálysértések esetén a kötelező mérték szerinti lehet.
Ha a gépjármű üzembentartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul
(azaz határidőre nem fizeti meg a bírságot, vagy egyéb módon vitatja), a szabálysértés miatt
a törvény szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes szabálysértési hatóságnál feljelentést
kell tennie annak a szervnek, amelyik kiszabta a helyszíni bírságot. Ezt követően az eljárás az általános szabályok szerint zajlik (vesd össze: 12. fejezet). Tekintettel arra, hogy
a gépjárművezető távollététben kiszabott helyszíni bírságot a gépjármű üzembentartójával
szemben szabják ki, aki nem feltétlenül azonos a tényleges elkövetővel, az üzembentartó
nem válthatja meg a büntetést közérdekű munkával (vesd össze: 17.5.3. pont).

Vákát oldal

15. Eljárás a bíróság hatáskörébe tartozó
szabálysértések esetén
Jogeset 15. A budapesti Fogarasi úti Tesco áruház vagyonőre 2017. május 16-ánszolgálatteljesítés közben a kamerarendszer segítségével észlelte, hogy egy vásárló a kozmetikai
részlegen az Astor-állványról leemelt egy darab szempillaspirált, majd a ruházatába rejtette, és a 7. kasszánál egyéb termékek fizetését követően távozott az üzletből. A kasszánál
szolgálatot teljesítő vagyonőr kérésére a hölgy a biztonsági szobában előadott a ruházatából egy 3500 forint értékű Astor szempillaspirált, egy 1000 forint értékű Nivea
kézkrémet és egy 120 forint értékű Kinder Bueno csokoládét, amelyeket a kasszánál
előzőleg nem fizetett ki. A rendőrök kiérkezéséig a hölgy a vagyonőrök kérésére ott maradt a helyszínen. A lopással okozott, összesen 4620 forint kár a termékek visszaadásával
teljes egészében megtérült. A Tesco nem járult hozzá a közvetítői eljárás lefolytatásához.

Az elzárással is büntethető szabálysértésekre a törvény külön eljárásrendet határoz meg,
amely a rendes szabálysértési eljárástól (vesd össze: 12.1–7. pontok) elsősorban az eljáró
szervek, a kényszerintézkedések és a jogorvoslatok tekintetében különbözik (vesd össze:
15.1–6. pontok). Az elzárással is büntethető szabálysértések elbírálásán belül is külön eljárás
a bíróság elé állítás (vesd össze: 15.9. pont).
Az elzárással is büntethető szabálysértésekre vonatkozó szabályokat kell bizonyos
kivételekkel alkalmazni a bíróság hatáskörébe tartozó más (elzárással nem büntethető)
szabálysértések esetén (vesd össze: 15.10. pont).
További, a szabálysértési eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatását biztosító hatásköri kivételszabály szerint indokolt esetben a bíróság a szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértés miatt indult eljárásban eljár az ezen cselekménnyel szorosan összefüggő, a szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó, még el nem bírált szabálysértés tekintetében is [Szabs. tv.
41. § (2a) bek.]. Az egyes külön hatóságoknál indult ügyek egyesítése helyett pergazdaságossági
szempontból indokoltabb, ha a külön hatóságok hatáskörébe tartozó, de azonos elkövető vagy
elkövetők térben és időben szorosan összefüggő cselekményeit egy eljárásban bírálják el.

15.1. Az eljárásban részt vevő szervek
Hatásköri szabályként kiemelendő, hogy az elzárással is sújtható szabálysértések elbírálására csak bíróság jogosult, akkor is, ha nem is szabnak ki elzárást (vesd össze: 8.1.1.4. pont).
Az eljárásra az elkövetés helye szerinti, valamint kivételként célszerűségi szempontként az eljárás alá vont személy lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye, továbbá
a szabálysértés felderítésének helye szerint vagy a megelőzés elvén illetékes járásbíróság
illetékes (vesd össze: 8.1.3.2. pont).
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15.2. Általános eljárási szabályok
15.2.1. A megkeresés külön szabályai
A bíróság, az előkészítő eljárást lefolytató szerv az ismeretlen személlyel szemben elzárással is
sújtható szabálysértés elkövetése miatt indított szabálysértési eljárás során a szabálysértés felderítése érdekében állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot kereshet meg, ha az ügy
elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati
szerv rendelkezik. A megkeresés teljesítésére legalább 8, legfeljebb 30 napos határidő állapítható
meg. A megkeresett a megállapított határidő alatt – ha törvény másképp nem rendelkezik – köteles a megkeresést térítésmentesen teljesíteni vagy a teljesítés akadályát közölni.
A szabályozás – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. §-ának(2) bekezdése szerinti adatminimalizálás elvére – biztosítja, hogy kizárólag a legszűkebb, indokolt adatkör kezelésére kerüljön
sor, továbbá kizárja a készletezésre történő adatkezelést, vagyis hogy olyan adatok felvételére kerüljön sor, amelyeket csak később meghatározandó célból gyűjtenének.
15.2.2. Személy körözése
2013. szeptember 1-je óta a bíróságnak és az előkészítő eljárást folytató szervnek is lehetősége van körözés elrendelésére, ha a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés
elkövetésével gyanúsítható személy lakóhelye, illetve tartózkodási helye ismeretlen, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének megállapítása, valamint előállítása érdekében szükséges. A körözés elrendeléséről szóló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.
15.2.3. Lakás átvizsgálása („házkutatás”)
A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén a rendőrség az előkészítő
eljárás során elrendelheti lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálását, ha alaposan feltehető, hogy az tárgyi bizonyítási eszköz megtalálására vezet.
Az ilyen átvizsgálást (kvázi házkutatást) határozatban kell elrendelni, amelyben meg kell
jelölni azokat a bizonyítási eszközöket, amelyek megtalálására az intézkedés irányul.
A határozatot az intézkedés megkezdése előtt közölni kell az érintettel. Végrehajtásától el
kell tekinteni, ha az érintett előadja a keresett dolgot. Az intézkedés csak az érintett vagy
képviselője jelenlétében hajtható végre [Szabs. tv. 117. (3) bek.]. A bizonyítási eszközök
megtalálása iránt elrendelt kvázi házkutatás nem alkalmazható közjegyzői és ügyvédi iroda,
valamint egészségügyi intézmény vonatkozásában.

15.3. A feljelentés külön szabályai
A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatandó előkészítő eljárást megelőzően a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt a feljelentést
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a rendőrségnél kell megtenni. Ha a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés
miatt a feljelentést máshol tették, vagy ha a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésről egyéb módon szereztek tudomást, a feljelentést, illetve az egyéb jelzést a rendőrséghez kell haladéktalanul továbbítani [Szabs. tv. 117. § (1) bek.]. Ez azt biztosítja, hogy
a gyakorlatban minden, eljárás megindítását kezdeményező akaratnyilatkozat a rendőrségen
„köt ki”, és megindulhat a felelősségre vonást célzó szabálysértési eljárás e szakasza.

15.4. Az előkészítő eljárás
Az előkészítő eljárás az elzárással is büntethető szabálysértések esetén az elbírálásra hatáskörrel rendelkező bíróság eljárását megelőző – a büntetőeljárás nyomozási és vizsgálati
szakaszához hasonlítható – eljárási szakasz. A Szabs. tv. ezzel lényegében a rendőrség hatáskörébe utalja a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések elkövetése miatti
nyomozást, és ezen eljárás lefolytatását követően az iratoknak az illetékes bíróság részére
történő megküldését. Az előkészítés a tényállás felderítését, az elkövető kilétének megállapítását, a bizonyítási eszközök felkutatását és biztosítását foglalja magában.
Az előkészítő eljárás során a rendőrség – főszabály szerint minden – szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés gyanúja esetén a tényállásának felderítése, az elkövető
kilétének megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében
eljárást folytat le. Ez alól kivétel, amikor az elkövető valamely pénzbírsággal büntethető szabálysértés elkövetése esetén, a Szabs. tv. 23. §-a(1) bekezdésének b), illetve d) pontjára tekintettel,
ismételt elkövetőként válik szabálysértési elzárással is büntethetővé (vesd össze: 5.2.5. pont).
Az előkészítő eljárást 30 napon belül be kell fejezni. Indokolt esetben az előkészítő eljárást lefolytató rendőri szerv vezetője annak időtartamát újabb 30 nappal meghosszabbítja.
Az érték-egybefoglalás megállapíthatósága érdekében a rendőrség ellenőrzi, hogy az eljárás alá vont személlyel szemben tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt folyik-e másik
előkészítő eljárás. Amennyiben az érték-egybefoglalás eredményeképpen az okozott vagyoni
hátrány meghaladja a szabálysértési értékhatárt, akkor büntetőeljárás lefolytatásának van helye.
Jogeset 15. megoldása. A rendőri intézkedés során a szabálysértési nyilvántartási rendszer adatai alapján megállapították, hogy Szarka Szilvia budapesti lakcímmel rendelkező
személyt a XXII. kerületi rendőrkapitányság 2017 áprilisában egy alkalommal lopással
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírsággal sújtotta.

A Szabs. tv. XVII. fejezetében rögzített rendelkezéseken túl a rendőrség előkészítő eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni,
így a Szabs. tv. által megengedett eljárási cselekmények teljes palettája rendelkezésére
áll a rendőrségnek (vesd össze.ú: 9–12. fejezet). Az előkészítő eljárás során a rendőrség
– a Szabs. tv. általános rendelkezéseinek megfelelően – jogosult a feljelentés elutasítására
(vesd össze: 12.1.1.2. pont), az eljárás felfüggesztésére (vesd össze: 12.3. pont), illetve megszüntetésére (vesd össze: 12.4. pont) is.
Ha az előkészítő eljárás során mind a sértett, mind az elkövető kiléte megállapítható,
és a közvetítői eljárás nincs kizárva, a rendőrség a sértettet és az eljárás alá vont személyt
tájékoztatja a szabálysértési eljárásban alkalmazható közvetítői eljárás szabályairól, vala-
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mint arról, hogy a közvetítői eljárásra utaláshoz szükséges jognyilatkozatok az előkészítő
eljárásban is előterjeszthetők. A közvetítői eljárásról (amely nem csak elzárással is büntetendő szabálysértések esetén alkalmazható) lásd a tankönyv 16. fejezetét.
Az előkészítő eljárás befejezését követően – amennyiben nem került sor az eljárás
megszüntetésére – a rendőrség az előkészítő eljárás során keletkezett iratokat, adatokat,
megállapításokat tartalmazó (összefoglaló) jelentését haladéktalanul megküldi az illetékes
bíróságnak [Szabs. tv. 117. § (5) bek.].

15.5. Eljárás a bíróság előtt
A szabálysértések elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik (vesd össze: 8.1.1.4. pont),
az ügyben bírósági titkár is eljárhat [Szabs. tv. 42. § (5) bek.].
15.5.1. Elbírálás tárgyalás nélkül
A bírósági eljárásban – meghatározott feltételek együttes fennállása esetén – a főszabály
a tárgyalás nélküli döntés, amely a szabálysértési hatóságok meghallgatás nélkül hozott határozatához (vesd össze: 12.5. pont) hasonlít. Ebben a bíróság a döntését a szabálysértési eljárás
iratai és az előkészítő eljárásról szóló jelentés alapján hozza meg [Szabs. tv. 118. § (2) bek.].
A tárgyalás nélküli eljárásban meghozott döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek,
azonban az eljárás alá vont személy vagy képviselője a döntés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül kérheti tárgyalás tartását [Szabs. tv. 118. § (1) bek.] (vesd össze: 15.6.1. pont).
15.5.2. Elbírálás bírósági tárgyaláson
Elzárással is büntethető szabálysértés miatt a bíróság akkor tart tárgyalást, ha
• az eljárás alá vont személy vagy képviselője tárgyalás tartását kérte, vagy
• az ügy elbírálása érdekében egyébként ezt szükségesnek tartja.
Ha korábban volt tárgyalás mellőzésével hozott határozat, akkor azt a tárgyalás eredményeként hatályban tartja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti. A tárgyalás nélküli eljárásban hozott határozatban megállapított rendelkezéseknél
hátrányosabb rendelkezést akkor hozhat, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel.

15.6. A jogorvoslatok
15.6.1. Fellebbezés
Az elzárással büntetendő szabálysértés miatt a bíróság tárgyaláson hozott végzésével
szemben a végzés közlésétől számított nyolc napon belül halasztó hatályú fellebbezést
lehet benyújtani.
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Fellebbezésre jogosult:
• az eljárás alá vont személy és a képviselője;
• az előkészítő eljárást lefolytató szerv (vesd össze: 15.4. pont);
• az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén kizárólag e rendelkezéssel szemben
a sértett is.
A fellebbezésben elő kell adni annak okát és célját. A fellebbezés elbírálásának nem lehet
akadálya az ok téves megjelölése vagy hiánya.
A járásbíróság az iratokat a fellebbezés beérkezését követő öt napon belül megküldi
az illetékes törvényszéknek.
A fellebbezés nyomán a törvényszék a járásbíróság végzését
• hatályban tartja;
• a súlyosítási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartásával
–– megváltoztatja, vagy
–– hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti; illetve
• az eljáró bíróságot új eljárásra utasítja.
A törvényszék az elbírálás során az eljárás alá vont személy terhére – az előkészítő eljárást
lefolytató szerv által az eljárás alá vont személy terhére bejelentett fellebbezés hiányában –
nem szabhat ki, illetve nem alkalmazhat a megfellebbezett végzésben kiszabott büntetésnél, illetve alkalmazott intézkedésnél súlyosabbat [Szabs. tv. 122. § (1) bek.]. Az eljárás
alá vont személy terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami szabálysértési
felelősségének megállapítására, szabálysértésének súlyosabb minősítésére, a büntetésének
súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb
intézkedés alkalmazására vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés kiszabására irányul.
A törvényszék – mint az első fokon eljáró bíróság „másodfokú szerve” – végzésével
szemben nincs helye jogorvoslatnak.
Fellebbezésnek nem kizárólag az elzárással is büntethető szabálysértés miatt eljáró
bíróság érdemi határozata ellen van helye. Fellebbezéssel lehet élni a bíróság által kiszabott rendbírság ellen is, mégpedig akkor is, ha a bíróság – jogorvoslati fórumként – nem
elzárással büntetendő szabálysértést bírált el (vesd össze: 11.4.6. pont).
15.6.2. Panasz
A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elbírálása esetén is helye van panasznak az előkészítő eljárást folytató szerv szabálysértési eljárást megszüntető határozatával szemben. Ennek részletes szabályaira lásd a tankönyv 13.3. pontját.
15.6.3. Perújítás
Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elbírálása esetén is helye van perújításnak
(vesd össze: 13.5. pont). Még akkor is, ha az alapügyben fellebbezésre került sor (vesd össze:
15.6.1. pont), a perújításra a Szabs. tv. 123. §-ának(1a) bekezdése nem alkalmazható. A törvény-
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szék határozatával elbírált alapügyben is lehet tehát perújítási kérelemmel élni, például ha olyan
új bizonyíték merül fel, amelyre a fellebbezési eljárásban még nem hivatkoztak. A Szabs. tv.
123. §-ának(1a) bekezdésében foglalt rendelkezés célja ugyanis a rendes jogorvoslatok kizárása.
15.6.4. Alkotmánybírósági határozat alapján indult jogorvoslat
Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés elbírálása esetén is helye van alkotmánybírósági határozat alapján indult jogorvoslatnak (vesd össze: 13.6. pont). Még akkor is,
ha az ügyben fellebbezésre került sor (vesd össze: 15.6.1. pont), az alkotmánybírósági határozat alapján indult jogorvoslatra a Szabs. tv. 123. §-ának(1a) bekezdése nem alkalmazható.
A rendelkezés célja ugyanis a rendes jogorvoslatok kizárása.

15.7. Fiatalakorúakra vonatkozó külön rendelkezések
15.7.1. Tárgyalás nélküli és tárgyalásos eljárás
Fiatalkorúval szemben tárgyalás nélküli eljárásban csak intézkedés alkalmazható [Szabs.
tv. 134. § (7) bek.]. Ha az eljárás adatai alapján a fiatalkorúval szemben előreláthatólag
szabálysértési elzárás, közérdekű munka vagy pénzbírság kiszabására kerül sor, a meghallgatásától nem lehet eltekinteni [Szabs. tv. 134. § (2) bek.].
15.7.2. Védelembe vétel
Elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt eljárás alá vont fiatalkorú esetében
az előkészítő eljárást lefolytató szerv vagy a bíróság a fiatalkorú védelembe vételét kezdeményezi az erre hatáskörrel rendelkező szervnél [Szabs. tv. 134. § (6a) bek.].

15.8. Helyszíni bírságolás
A Szabs. tv. eljárást gyorsító szándékának egyik megnyilvánulási formája, hogy főszabályként – a Szabs. tv. eltérő rendelkezése hiányában – szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértés miatt a rendőrség kiszabhat helyszíni bírságot [Szabs. tv. 39. § (1) bek.] (vesd
össze: 14.1.1. pont).

15.9. Különeljárás: a bíróság elé állítás
15.9.1. Bíróság elé állítás a rendőrség által
Az 1999. évi Sztv. által is biztosított szabálysértési őrizet elrendelésének lehetőségét a Szabs.
tv. is megadja. A rendőrség szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén
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a tetten ért eljárás alá vont személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe veheti [Szabs. tv. 73. § (1) bek.]. A szabálysértési őrizet a Szabs. tv. által lehetővé
tett legsúlyosabb kényszerintézkedés, amely zárt intézményi keretek közötti szabadságelvonással jár, így a jogintézmény optimális alkalmazása esetén a nemzeti és nemzetközi
jogi követelmények szerint csupán végső eszközként használható. A Szabs. tv. által megfogalmazott cél az, hogy a bíróság ügydöntő határozatot hozhasson a gyorsított bírósági
eljárás lefolytatása eredményeként, amihez elengedhetetlen, hogy a bizonyítási eljárás teljeskörűen lefolytatható legyen. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt
őrizetbe vett személyt a rendőrség a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából bíróság
elé állítja [Szabs. tv. 124. § (1) bek.]. A szabálysértési őrizet a bíróság érdemi végzésének
meghozataláig, de – a Szabs. tv. eltérő rendelkezése hiányában – legfeljebb 72 óráig tart,
amelybe a szabálysértési őrizetet megelőző előállítás teljes ideje beleszámít. Az eljárás alá
vont személyt nyomban szabadon kell bocsátani, ha a szabálysértési őrizet tartama alatt
a bíróság a gyorsított eljárást nem folytatta le, vagy nem szabott ki szabálysértési elzárást
[Szabs. tv. 73. § (2) bek.].
Jogeset 15. megoldása. Szarka Szilviát 2017. május 16-án 10.00 órakor az általa elkövetett szabálysértés miatt előállították a XIV. kerületi rendőrkapitányságra, ahol
eljárás alá vont személyként való meghallgatását követően – mivel kizáró ok nem
merült fel – 13.00 órakor őrizetbe vették, és rendőrségi fogdán helyezték el. A gyorsított eljárás során még aznap sor került az esetet észlelő vagyonőr tanúként történő
meghallgatására, valamint lefoglalták az eset videófelvételét rögzítő CD-t. A Pesti
Központi Kerületi Bíróság a 2017. május 17-én10.00 órakor megtartott nyilvános tárgyaláson Szarka Szilviával szemben lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt büntetésként két nap szabálysértési elzárást szabott ki.

Bíróság elé állítás esetén különös eljárási szabály, hogy ügyvédkényszer érvényesül. A rend
őrség ügyvédet rendel ki, ha az eljárás alá vont személynek nincs meghatalmazott ügyvédje.
Az ügyvéd kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak, de az eljárás alá vont személy
– indokoltan, egy alkalommal – más ügyvéd kirendelését kérheti. Ez a meghallgatás tartása, tárgyalás tartása iránti kérelemhez hasonló, az eljárás alá vont személy érdekeinek
érvényesülését körülbástyázó kvázi jogorvoslatnak is tekinthető.
Az országgyűlési képviselőt csak szabálysértés elkövetésének tettenérésekor lehet
– ha a szabálysértési őrizet elrendelésének törvényben meghatározott feltételei fennállnak –
szabálysértési őrizetbe venni, vagy vele szemben más szabálysértési kényszerintézkedést
alkalmazni [2012. évi XXXVI. törvény 74. § (2) bek. b) pont.].
15.9.2. Bíróság elé állítás helyszíni bírság kiszabására jogosultak által
A közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr, illetve a mezőőr azon
szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén, amelyek esetében helyszíni
bírság kiszabására jogosult, előállíthatja a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt
az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróságra. Az előállításnak akkor van helye, ha
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a tárgyalás megtartásának nincsen akadálya. Előállítás esetén a helyszíni bírság kiszabására
jogosult személy szóban előterjeszti a feljelentést, átadja a rendelkezésre álló bizonyítékokat a bíróságnak, valamint javaslatot tesz a büntetés, intézkedés mértékére. Ilyen esetben
a közterület-felügyelő stb. gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson
rendelkezésre álljanak, továbbá közli az eljárás alá vont személlyel, hogy milyen szabálysértés miatt és milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé.
Ha az előállítás nem volt jogszerű, akkor a bíróság nem tart tárgyalást. Ha a tárgyalás
megtartásának nincs akadálya, akkor a bíróság a bíróság elé állítás általános szabályai (vesd
össze: 15.9.1. pont) alapján tart tárgyalást. A végzés ellen a közterület-felügyelő stb. is élhet
fellebbezéssel (vesd össze: 15.6.1. pont).

15.10. Bíróság előtti elsőfokú eljárás az Országgyűlés
nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága ténymegállapító
vizsgálati tevékenységének akadályozása esetén
Az Országgyűlés nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottsága ténymegállapító vizsgálati tevékenységének akadályozása szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe
tartozik [Szabs. tv. 216/A. § (2) bek.]. Ebben az esetben bírósági titkár nem járhat el [Szabs.
tv. 42. § (5) bek.]. Ilyenkor nincs helye előkészítő eljárásnak [Szabs. tv. 123/A. § (1) bek.].
15.10.1. A feljelentés külön szabályai
Ebben az esetben feljelentés megtételére kizárólag a ténymegállapító vizsgálat időtartama
alatt, továbbá a ténymegállapító vizsgálat befejezését követő nyolc napon belül a tény
megállapító vizsgálatot folytató bizottság elnöke vagy tagja jogosult.
15.10.2. Elbírálás tárgyaláson
A bíróság a beérkezését követő három napon belül megvizsgálja a feljelentést. Ha a feljelentés
áttételének vagy elutasításának nincs helye, a bíróság – az eljárás alá vont személy és szükség
esetén a tanúk idézésével egyidejűleg – 15 napon belüli időpontra tárgyalást tűz ki.
A tárgyalásra és a jogorvoslatokra az elzárással büntetendő szabálysértések tárgyaláson való elbírálására vonatkozó szabályok irányadók (vesd össze: 15.5.2. pont). A bíróság
köteles tárgyalás tartására, meghallgatás nélküli eljárásra tehát nincs lehetőség [Szabs. tv.
123/A. § (1)–(2) bek.]. Ilyen szabálysértés miatt indult ügyben helyszíni bírság kiszabásának
sincs helye [Szabs. tv. 216/A. § (4) bek.].

16. A közvetítői eljárás
Jogeset 16/a. S. P. feljelentést tett K. Z. ellen, aki 2016. február 2-án13 óra körüli időpontban a Budapest XV. kerület, Páskomliget utca 2. szám alatt levő Éva Sörözőben
a sértett által az asztalon hagyott pénztárcából eltulajdonított 21 ezer forint készpénzt.
A Szabs. tv. 177. §-a (1) bekezdésének a) pontjába ütköző és a szerint minősülő lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértéssel okozott kár összesen: 21 ezer forint.
Jogeset 16/b. T. B. fiatalkorú 2015. november 27-én 15 órakor a Budapest XXI. kerület, Katona József utca 73. szám előtt az általa vezetett, édesanyja tulajdonát képező
személygépkocsival hátramenetet hajtott végre, amelynek során nekiütközött a G. B.
által a fenti helyen szabályosan leállított személygépkocsi bal hátuljának. Mindkét
gépjárműben kár keletkezett. T. B. a szabályszegést és ezzel a közúti közlekedési
szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés elkövetését elismerte, és kifejezte
jóvátételi szándékát.

16.1. A mediáció szabályozásának kialakulása
16.1.1. Helyreállító igazságszolgáltatás
A közvetítői eljárás (mediáció) egy konfliktuskezelő módszer, amely a legkülönfélébb vitás
helyzetek megoldása érdekében alkalmazható. A helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet
szerint a kriminális jellegű cselekmény elkövetése az elkövető és a sértett között speciális
konfliktust eredményez, amely a mediáció módszerével többnyire sikeresen kezelhető.
Az Európai Unió Tanácsának 2001. március 15. napján kelt, a sértett büntetőeljárásbeli
jogállásáról szóló 2001/220/IB számú kerethatározata kötelezte a tagállamokat – a forma
és a módszer szabad megválasztásával – a büntetőügyekben való közvetítés bevezetésére,
amelynek rendeltetése a sértett kedvezőbb helyzetbe hozása a büntetőeljárásban. Ennek
eredményeként hazánkban a közvetítői eljárás 2007. január 1. napjával jelent meg a büntető
ügyekben, a tevékeny megbánás jogintézményeként. A büntetőeljárással párhuzamosan
folyó közvetítői eljárás részletes szabályait külön jogszabály (2006. évi CXXIII. törvény)
tartalmazza.
A sikeres közvetítői eljárás eredményét a hatályos büntetőjog az elkövetett bűncselekmény súlyától függően honorálja, a büntethetőség megszűnésével [Btk. 29. § (1) bek.],
illetve a büntetés korlátlan enyhítésének a lehetőségével [Btk. 29. § (2) bek.]. A fiatalkorú
elkövetők vonatkozásában az általánosnál is kedvezőbb szabályozást (Btk. 107. §) alkalmaz.
Európában leginkább alkalmazott gyakorlata az úgynevezett áldozat-elkövető mediá
ció, amikor egy független harmadik fél (mediátor) közvetít a felek között. A közvetítői
eljárás alkalmazására azonban csak a felek teljes körű előzetes tájékoztatását követően,
beleegyezésükkel kerülhet sor. A mediáció célja az, hogy az ügyet a bírósági úttól elterelve,
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az elkövető és a sértett által önkéntesen vállalt közvetítéssel valósuljon meg a konfliktusuk
rendezése, a bűncselekmény vagy szabálysértés következményeinek a jóvátétele. Mindez
elősegítheti a sértettet ért joghátrányok mielőbbi reparálását, egyúttal előmozdíthatja a terhelt jövőbeni jogkövető magatartását. A jóvátétel több, mint a kár egyszerű megtérítése,
magában foglalja a bűncselekmény elkövetésének megbánását, a sértettől történő bocsánatkérést, vagy az őt ért lelki megrázkódtatások enyhítésére irányuló törekvést is.
A nemzetközi és a magyar büntetőjog-alkalmazási tapasztalatok egyaránt pozitívak.
A közvetítői eljárások 80–85%-banmegállapodással zárulnak, és ezek 80–90%-át teljesítik
is. A felek általános elégedettsége pedig 90% felett van. A visszaesést tanulmányozó kutatások alapján a mediációban részt vevő elkövetők visszaesése lényegesen kisebb arányú.
16.1.2. A közvetítői eljárás szabálysértési jogba ültetése
A szabálysértési jog kriminalizálódása, illetve a tulajdon elleni szabálysértések értékhatárának emelése miatt egyaránt indokoltnak tekinthető e jogintézménynek a Szabs. tv.-be
történő beiktatása.
A büntetőügyekben alkalmazható mediáció és a szabálysértési közvetítői eljárás, a cselekmények jogsértő jellege, az eljárások célja és terelő funkciója miatt számos hasonlóságot
mutat, ugyanakkor az alapeljárások (büntető-, illetve szabálysértési) közti hangsúlyos különbségek indokolják, hogy szabálysértés miatt egyszerűbb alkalmazási feltételek mellett,
gyorsabban és költséghatékonyabban legyen lefolytatható.
A szabálysértési jogba – 2014. január 1. napjával –a Szabs. tv. módosítása (2013. évi
CLXXXVI. törvény) vezette be a közvetítői eljárást, amely ugyan a szabálysértési eljáráshoz
kapcsolódik, de annak nem része. A kapcsolódást az eljárás felfüggesztése és az ügy közvetítői eljárásra utalása biztosítja. Bár a Szabs. tv. elég átfogó szabályozást tartalmaz, bizonyos (elsősorban a közvetítő tevékenységére vonatkozó) részletszabályok meghatározása is
szükségessé vált [73/2013. (XII. 18.) BM rendelet (a továbbiakban: Közv. Vhr.)].

16.2. A közvetítői eljárás általános szabályai
16.2.1. A közvetítői eljárás célja
A közvetítői eljárás célja a sértett és az eljárás alá vont személy (a továbbiakban: felek)
közötti konfliktus feloldása, a szabálysértéssel okozott kár, illetve sérelem jóvátétele, azaz
a szabálysértési hatóságtól vagy a bíróságtól független, harmadik személy (közvetítő) bevonásával a felek közötti konfliktus rendezésének megoldását tartalmazó, a szabálysértés
következményeinek jóvátételét és az eljárás alá vont személy jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő írásbeli megállapodás létrehozatala. A megállapodásban foglalt jóvátételi
kötelezettség teljesítése az eljárás alá vont személyt mentesíti a Szabs. tv.-benmeghatározott
felelősségre vonás alól [Szabs. tv. 2. §. (9) bek.] (vesd össze: 4.2.2.2. pont).
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16.2.2. Alkalmazási köre
A közvetítői eljárás alkalmazási körét a jogalkotó egyrészt a cselekményhez, másrészt
az elkövetői körhöz kapcsoltan állapítja meg, az alábbiak szerint.
• Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén (Szabs. tv. XXIII. fejezet), akár felnőtt, akár fiatalkorú elkövetőről van szó. Számszerűleg leggyakrabban
az úgynevezett kettős alakzatú tulajdon elleni szabálysértések (Szabs. tv. 177. §)
fordulnak elő, de elképzelhető a veszélyes fenyegetés (Szabs. tv. 173. §) és az önkényes beköltözés (Szabs. tv. 167. §) elkövetése is. Ezek a legsúlyosabban büntethető
szabálysértések, ahol a sértett jóvátételi igényének gyors és hatékony biztosítása
kiemelt fontosságú, másrészt az elzárással fenyegetettség miatt hangsúlyos szerepet
kap a terelő funkció, amely kiváltja a legszigorúbb büntetés alkalmazási lehetőségét,
továbbá a bíróság és a büntetés-végrehajtási szervezet eljárását, utóbbiak ügytehercsökkenését és költségmegtakarítását eredményezve.
• Fiatalkorú által elkövetett bármely szabálysértés esetén, ami elméletileg igen tág
körnek tűnhet, gyakorlati szempontból leginkább a közúti közlekedés rendjének
megzavarása (Szabs. tv. 219. §), a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (Szabs. tv. 224. §), valamint a megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése
(Szabs. tv. 181. §) miatt fordulhat elő. Ezen elkövetők esetében a nemzetközi normák
által is kiemelt fontosságúnak minősített cél a jövőbeni jogkövető magatartás elősegítése, ami a közvetítői eljárásnak is egyik alapcélja.
16.2.3. A közvetítői eljárásra utalás feltételei
A közvetítői eljárásra utalás feltételei az alábbiak:
• közvetítői eljárásra bocsátható szabálysértés elkövetése;
• ismert a felek (az eljárás alá vont és a sértett) személye, illetve a kilétük megállapítható;
• az alkalmazási körbe tartozó szabálysértés elkövetésével vagy annak eredményeképpen kár következzen be: ez lehet materiális, azaz fizikai dologban bekövetkező
kár, amelynek megtérítése pénzben kifejezhető, és immateriális kár, ami a sértett lelkiállapotában bekövetkezett sérelemként fogalmazható meg. Nem akadály
az elkövető által (egészben vagy részben) előzetesen teljesített önkéntes kártérítés, és az sem, ha a közúti közlekedési balesettel összefüggésben okozott kárt
a biztosító a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján megtéríti;
• az eljárás alá vont részéről a szabálysértésért való felelősség elismerése, valamint a jóvátétel vállalása a sértett által elfogadott módon és mértékben;
• a felek önkéntes hozzájárulása írásbeli nyilatkozat formájában a közvetítői eljáráshoz, ami annak bármely szakaszában visszavonható; a közvetítői eljárásra
irányuló indítványt az eljárás alá vont személy, a sértett, illetve azok képviselője
nyújthatja be a szabálysértési eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatósághoz, az előkészítő eljárást lefolytató rendőri szervhez
vagy a bírósághoz. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt
megindított bírósági eljárást előkészítő eljárásban, vagy a fiatalkorúval szemben
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indított szabálysértési eljárásban a meghallgatásról készült jegyzőkönyv is rögzítheti
a tájékoztatás megtörténtét, sőt a felek hozzájáruló nyilatkozatát is, elérhetőségük
feltüntetésével.

Közvetítői eljárásra
• csak egy alkalommal van lehetőség a szabálysértési eljárás során, az érdemi döntés
meghozataláig;
• nem kerülhet sor, ha a szabálysértési eljárás más okból való felfüggesztésének (vesd
össze: 12.3.1. – 12.3.2., illetve 12.3.4. pontok) vagy megszüntetésének (vesd össze:
12.4. pont) van helye; illetve
• nem kerülhet sor az olyan eljárás alá vont személy ügyében, aki ellen korábban
szabálysértési eljárás indult, az annak során alkalmazott közvetítői eljárás eredményes volt, és az eredményes közvetítői eljárás befejezésének időpontja óta még
nem telt el egy év.
Az elkövetett szabálysértések halmazata önmagában nem akadálya a közvetítői eljárásnak,
ilyenkor a tárgyi súlyukat vizsgálva kell dönteni; ha a halmazatban elzárással büntethető
szabálysértés is van, akkor az elkövetésben ennek kell meghatározónak lennie.
Fiatalkorú elzárással nem büntethető szabálysértési cselekményénél akkor lehet indokolt a közvetítői eljárás, ha például hatékonyabb szankció kiszabása nem szükséges.
Többes elkövetés sem zárja ki a közvetítői eljárás alkalmazását; akkor sem, ha a fiatal
korú a – szabálysértési elzárással nem büntethető – szabálysértést nagykorúval együtt követte el, és egyikükkel szemben sem áll fenn alkalmazást kizáró ok.
A közvetítői eljárásra utalással a szabálysértés elbírálására hatáskörrel rendelkező
szerv mérlegelés alapján lemond a közhatalom gyakorlásáról. Ennek feltétele az is, hogy
– a szabálysértés jellegére, az elkövetés módjára és az eljárás alá vont személyre, illetve
előéletére tekintettel – a közvetítői eljárás meghatározott céljainak teljesülését biztosítva
látja, ezért a szabálysértési eljárás lefolytatását mellőzhetőnek tartja.
Nem indokolt közvetítői eljárás a visszaesőnél, hiszen korábbi büntetése nem érte el
a célját, valamint olyan fiatalkorúnál, akivel szemben szabálysértési intézkedés (például
járművezetéstől eltiltás, kitiltás) alkalmazása szükséges.
Amennyiben a szabálysértési hatóság vagy a bíróság arra a megállapításra jut,
hogy a szabálysértési eljárást le kívánja folytatni, akkor az érintetteket nem kell tájékoztatnia
a közvetítői eljárásról, és az utalás feltételeinek a felek részéről való teljesítése ellenére sem
köteles azt elrendelni, de a közvetítői eljárásra irányuló indítvány el nem fogadásáról az ügy
érdemében hozott döntésének indokolási részében célszerű tájékoztatást adnia.
16.2.4. Közvetítői eljárás elrendelése
Amennyiben az eljáró szabálysértési hatóság vagy a bíróság, illetve a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt megindított bírósági eljárást előkészítő eljárást
lefolytató rendőri szerv megállapítja a közvetítői eljárás feltételeinek fennállását, illetve
az azt kizáró ok hiányát, írásban tájékoztatja a feleket, azaz az eljárás alá vont személyt
és a sértettet a közvetítői eljárás szabályairól, feltételeiről és lehetséges költségeiről, valamint
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az elrendeléséhez szükséges önkéntes hozzájáruló nyilatkozatok – nyolc napon belüli – előterjeszthetőségéről (ehhez formanyomtatványok állnak rendelkezésre).
A közvetítői eljárásra utalásnak az elsőfokú érdemi döntés meghozataláig lehet helye.
Ha a szabálysértési hatóság a meghallgatás során állapítja meg a közvetítői eljárás feltételeinek fennálltát, az ügyet közvetítői eljárásra utalja. A bíróság a közvetítői eljárásra utalásról az előkészítő eljárás iratai alapján, valamint a megtartott tárgyalás során is dönthet,
akár a gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából bíróság elé állított és őrizetbe vett
személy esetében is.
A közvetítői eljárás tárgyában hozott döntést közölni kell az eljárás alá vont személ�lyel, a sértettel, a feljelentővel és a magánindítvány előterjesztőjével, valamint a pártfogó
felügyelői szolgálattal.
A közvetítői eljárást elrendelő döntés ellen ki van zárva a jogorvoslat, ami értelem
szerűen következik abból, hogy az a felek közös megegyezésén alapul. Ha bármelyikük meggondolja magát, visszavonhatja hozzájárulását, és ezzel az ügyet automatikusan visszautalja
a szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult szabálysértési hatósághoz vagy bírósághoz,
amely az általános szabályok szerint fog eljárni.
16.2.5. A közvetítő
A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői feladatok teljesítése a hasonló eljárásrend szerint működő büntetőmediációban szerzett gyakorlati tapasztalatok, illetve a kialakított szervezeti és eljárási rendszer miatt a pártfogó felügyelői szolgálat hatáskörébe
tartozik. Ennek megfelelően a fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó felügyelői
feladatokat ellátó szervezeti egységei járnak el. Ha az elkövetőnek nincs magyarországi
lakóhelye (tartózkodási helye), a feladat végrehajtására Budapest Főváros Kormányhivatala
Igazságügyi Szolgálata illetékes.
Az elrendelő szerv a döntését az ügy irataival együtt – három napon belül – kézbesíti
(átadja) a székhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak. Ha az előírt határidőben ez nem lehetséges, akkor értesítőlapot állít ki, amelyen feltünteti a közvetítői eljárás
szempontjából lényeges adatokat, és azt küldi meg. A megkeresett szolgálat vezetője jelöli
ki az ügyben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelőt (a továbbiakban: közvetítő), vagy akár többet is, de akkor nevesíti a vezető közvetítőt. A közvetítő akadályoztatása esetén vagy a megállapodásban foglaltak teljesítésének ellenőrzésére más közvetítőt
jelölhet ki.
A közvetítővel szembeni elvárások:
• pártatlanul, lelkiismeretesen, a szakmai követelményeknek megfelelően járjon el;
• működjön közre a felek közti önkéntes és az egyenrangúság elvén alapuló megállapodás létrehozásában;
• tartsa tiszteletben az eljárásban részt vevők emberi méltóságát;
• követelje meg, hogy a résztvevők egymással szemben is tisztelettel járjanak el;
• tartsa be a titoktartási kötelezettségét, amely – ha törvény másként nem rendelkezik – kiterjed minden olyan tényre, adatra és körülményre, amelyről e tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást; e kötelezettsége közvetítői tevékenységének
megszűnése után is fennáll.
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Közvetítőkénti kizárási okok:
• az eljárás alá vont és képviselője, a sértett, a feljelentő és ezek képviselője, valamint
a felsoroltak hozzátartozója;
• tanú vagy szakértő az ügyben;
• akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható;
• a szabálysértési hatóság vagy a bíróság tagja;
• az eljárás alá vont személy vagy a sértett büntetőügyében három éven belül pártfogó
felügyelőként járt el;
• annak a pártfogó felügyeleti szolgálatnak a tagja, amelynek vezetőjével szemben
valamely általános [Szabs. tv. 46. § (1) bek. a)–c) pont] kizáró ok áll fenn.
A közvetítő a kizárási okot haladéktalanul köteles jelezni a szolgálat vezetőjének, de a sértett, az eljárás alá vont személy és ezek képviselője is bejelentheti, indítványozva a közvetítő kizárását. Utóbbiakat az elfogultság megállapításában korlátozza az a rendelkezés,
miszerint a közvetítői megbeszélés megkezdését követően erre csak akkor hivatkozhatnak,
ha az alapul szolgáló tényről is csak később szereztek tudomást, és azt nyomban bejelentik.
A kizárásra vonatkozó döntés a szolgálat vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A tudomására jutott kizárási ok miatt a közvetítő kizárásáról és helyette új kijelöléséről
azonnal, hivatalból kell határoznia. A bejelentést pedig az annak kézhezvételétől számított
három munkanapon belül kell elbírálnia, és szükség szerint új közvetítőt kijelölni. Döntéséig
a közvetítő az ügyben nem járhat el. A kizáró határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, de
az azt megtagadóval szemben mind a panasz, mind a fellebbezés elbírálására a közvetítői
eljárást elrendelő szerv jogosult.

16.3. A közvetítői eljárás lefolytatása
16.3.1. Az eljárás megindítása
A közvetítői eljárás tárgyában egyértelműen az adott szabálysértés elbírálására hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóság vagy bíróság dönt.
A közvetítői eljárás megindítására kizárólag a felek önkéntes hozzájárulása esetén
kerülhet sor
• a szabálysértési hatóságnak az eljárás felfüggesztéséről és az ügy közvetítői eljárásra
utalásáról szóló határozatával; vagy
• a bíróságnak a szabálysértési eljárást (a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében
hozott) felfüggesztő végzésével.
Ezen döntést a közvetítői eljárásra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően kell közölni az érintettekkel, valamint három napon belül kézbesíteni (átadni) a közvetítői eljárás
lefolytatására illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak.
Az ügy közvetítői eljárásra utalása tehát a szabálysértési eljárás felfüggesztésével jár
[Szabs. tv. 82. § (1) bek. c) pont], ugyanis a közvetítői eljárás a szabálysértési eljáráson kívül
zajlik. A felfüggesztés azonban nem lehet parttalan, nem húzhatja el a szabálysértési eljárások lefolytatására előírt elbírálási határidőt, ezért a közvetítői eljárásokra meghatározott
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speciális szabályok legfeljebb 30 napban rögzítik ennek időtartamát. Ez azt jelenti, hogy
ennél kevesebb idő alatt is rendezhető, de a határidő meghosszabbítására – maximum újabb
30 nappal – csak kivételesen kerülhet sor.
16.3.2. Képviselet a közvetítői eljárásban
A sértett és az eljárás alá vont személy egyaránt élhet képviseleti jogával, a szabálysértési
ügyben adott meghatalmazása – ellenkező rendelkezés hiányában – a közvetítői eljárásra
is kiterjed, de eltérő tartalommal. Meghatalmazott jogi képviselője ugyanis helyette nem,
csak mellette járhat el. Részt vehet a közvetítői eljárásban, és felszólalhat az általa képviselt
személy érdekében, azonban a megállapodás megkötésére a képviselt nevében nem jogosult. Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a közvetítői eljárásban a törvényes képviselő
részvétele kötelező. A cselekvőképtelen sértett a közvetítői eljárásban nem vehet részt,
helyette törvényes képviselője jár el, érdekellentétük esetén azonban a képviselő által tett
jognyilatkozatot a képviselt megtámadhatja.
A szabálysértési mediáció eljárási sajátossága, hogy a szabálysértési eljáráshoz illeszkedően viszonylag rövid határidő áll rendelkezésre a lefolytatására, beleértve a megállapodásban vállalt jóvátételi kötelezettség teljesítését is. Ennek érdekében a közvetítői eljárást
úgy kell megszervezni, hogy azt a szabálysértési eljárás felfüggesztésének időtartamán
belül be lehessen fejezni, és annak leteltéig a szabálysértési hatóság vagy a bíróság kézhez
vehesse az eljárás megszüntetése vagy folytatása tárgyában meghozandó döntéshez szükséges iratokat.
16.3.3. A közvetítői megbeszélés
A közvetítői eljárás megindulásától számított 15 napon belül, főszabályként egy alkalommal
(kivételesen határidőn belül ismételten), közvetítői megbeszélést kell összehívni, a pártfogó
felügyelői szolgálat vagy az illetékességi területén belül lévő járási, fővárosi kerületi hivatal erre alkalmas hivatali helyiségében, vagy indokolt esetben ezektől eltérő helyszínen.
A felek és szükség szerint a törvényes képviselő jelenlétét a közvetítő idézéssel biztosítja,
tájékoztatva az érintetteket a közvetítői eljárás lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint
jogaikról és kötelezettségeikről. A megbeszélést a közvetítő vezeti, aki meghatározza ennek
menetét és a résztvevők felszólalásának rendjét. A megbeszélés kezdetekor megállapítja
az idézettek személyazonosságát, és tisztázza, hogy ismerik-e a közvetítői eljárás szabályait. Az értesítettek (például jogi képviselő) távolmaradása a megbeszélés megtartásának
nem akadálya. Ezt követően meghallgatja a feleket egymás jelenlétében és távollétében is,
akik kifejthetik az üggyel kapcsolatos álláspontjukat szóban, és bemutathatják a rendelkezésükre álló iratokat. Ha lakóhelyük eltérő megyében van, meghallgatásuk – belföldi
jogsegély útján – egymás távollétében is történhet. Ilyenkor a közvetítő kölcsönösen tájékoztatja a feleket, ehhez való hozzájárulásuk terjedelmében.
Amennyiben a közvetítő a szabálysértési eljárás felfüggesztésének meghosszabbítását
tartja szükségesnek (például amikor az eljárás alá vont személy vagyoni és jövedelmi helyzetére tekintettel a jóvátétel a felfüggesztési határidőn túli időpontra vállalt vagy halasztott
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teljesítés), erről legkésőbb a határidő lejártát megelőző harmadik napig írásban tájékoztatja
az elrendelő szervet. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság közli a felekkel a felfüggesztési
határidő meghosszabbításáról hozott döntését, valamint tájékoztatja – három napon belül,
az erre alkalmas módon – a közvetítőt.
A megbeszélésről a közvetítő feljegyzést készít, amelyben az előírt azonosító adatokon
kívül nyomon követhető módon ismerteti a megbeszélés menetét (Közv. Vhr. 3–6. §).
16.3.4. A felek megállapodása
A közvetítői eljárás a felek közötti megállapodás létrehozására irányul, amely akkor jön
létre, ha a szabálysértéssel okozott kár megtérítésében vagy a káros következmények egyéb
módon való jóvátételében azonos álláspont alakul ki köztük. A megállapodásnak tartalmaznia kell a jóvátétel módját és határidejét, továbbá az eljárási költség viselését. Általános
követelményként a megállapodásban vállalt kötelezettségeknek meg kell felelniük a jogszabályoknak, észszerűnek kell lenniük, és nem ütközhetnek a jó erkölcsbe. A közvetítő csak
a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő megállapodást hagyhatja jóvá, amiről
okiratot állít ki. Az eljárás alá vont személynek és a sértettnek – ha a törvényes képviselet
kötelező, a törvényes képviselőnek is –, nem természetes személy sértett esetében pedig
a képviseletére feljogosított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. A közvetítő az okiratot a sértettnek, az eljárás alá
vont személynek és a jelen lévő képviselőjüknek átadja, ha a képviselő nincs jelen, részére
kézbesíti az okiratot. A megállapodásról kiállított okirat közokiratnak minősül.
A közvetítői eljárás nyelve a magyar, amire a szabálysértési eljárással megegyezően
irányadó eljárási alapelv a nyelvhasználat joga. A közvetítői eljárás során mindvégig az önkéntesség és a felek egyenrangúságának elve érvényesül, így ennek megfelelően a keletkezett
iratok – a megállapodást tartalmazó okirat és a közvetítő jelentése kivételével –, valamint a feleknek az eljárás során tett, az alapul szolgáló cselekményre vonatkozó nyilatkozata a tárgybani szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként nem használható fel. A közvetítői
eljárás eredményét nem lehet az eljárás alá vont személy terhére értékelni. A létrejött írásbeli
megállapodás a közvetítői eljárás célján túlmenő joghatás kiváltására nem alkalmas, és nem
érinti a sértettnek azt a jogát, hogy a szabálysértési eljáráson kívül a szabálysértésből származó
igényét bírósági, választott bírósági vagy egyéb eljárás keretében érvényesítse.
16.3.5. A közvetítői eljárás befejezése
16.3.5.1. A közvetítői eljárás eredményes befejezése
Azon a napon, amikor a közvetítő által jóváhagyott – közokiratba foglalt – megállapodás
alapján az eljárás alá vont személy a szabálysértéssel okozott kárt a sértettnek megtérítette, vagy
a szabálysértés káros következményeit egyéb módon jóvátette, befejeződik a közvetítői eljárás.
A megállapodás szerinti úgynevezett halasztott teljesítésre legfeljebb a felfüggesztés meg
hosszabbított időtartamán belül kerülhet sor. A közvetítői eljárás eredményes befejezése esetén
az elkövető szabálysértési felelősségre vonására nem kerülhet sor (vesd össze: 4.2.2.2. pont).
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A megállapodás, vagyis a jóvátétel teljesítését a közvetítőnek kell ellenőriznie, és arról
jelentésében köteles tájékoztatni az elrendelő hatóságot, illetve bíróságot az eljárás alá vont
személlyel szemben megindított és az ügy közvetítői eljárásra utalása miatt felfüggesztett
szabálysértési eljárás megszüntetése érdekében [Szabs. tv. 83. § (1) bek. j) pont]. A megszüntető határozatot meg kell küldeni az eljárás alá vont személynek és a sértettnek, valamint
az illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak. Jogorvoslatként panasznak (Szabs. tv. 98. §)
vagy fellebbezésnek [Szabs. tv. 121. § (1) bek.] van helye.
Jogeset 16/a megoldása. A BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Központi Szabály
sértési Előkészítő Osztály által lefolytatott előkészítő eljárás során az érintettek
tájékoztatást kaptak a közvetítői eljárásra bocsátás feltételeiről, miután azt kizáró
körülmények nem merültek fel. K. Z. mint eljárás alá vont személy, meghallgatásakor
elismerte a szabálysértés elkövetését – amit kamerafelvétel is rögzített –, és kifejezte
kártalanítási szándékát. Ennek következtében mind az eljárás alá vont személy,
mind a sértett írásbeli nyilatkozatukkal kérték ügyük közvetítői eljárásra utalását.
2016. március 1-jén az ügy iratait az előkészítő eljárásról készült összefoglaló jelentéssel a rendőrség megküldte az elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Pesti Központi Kerületi Bíróságnak (PKKB), amely 2016. március 24-én– tárgyaláson
kívül – kelt végzésével a K. Z. ellen indult szabálysértési eljárást 30 napra – közvetítői
eljárás lefolytatása céljából – felfüggesztette. Ezt követően az ügyet Budapest Főváros
Kormányhivatalához továbbította mint a közvetítői eljárás lefolytatására jogosulthoz.
Az ügyben kijelölt pártfogó felügyelő beidézte és meghallgatta a feleket, a megbeszélés
egyezséggel zárult. 2016. április 13-án a közvetítői eljárást összegző jelentésével értesítette a bíróságot annak eredményes befejeződéséről, azaz a megállapodás szerinti
jóvátétel megtörténtéről. A fentiekre tekintettel a PKKB a szabálysértési eljárást
2016. május 4-énkelt határozatával megszüntette.
Jogeset 16/b megoldása. Miután a közvetítői eljárást kizáró ok nem merült fel vele
szemben, a szabálysértési hatóság beszerezte az eljárás alá vont személy és a sértettek
(G. B. és az eljárás alá vont személy által vezetett gépjármű tulajdonosa) közvetítői
eljárás lefolytatásához hozzájáruló nyilatkozatát. Ezt követően a szabálysértési eljárást felfüggesztette, és az ügyet közvetítői eljárásra utalta, amelyet a Budapest
Főváros Kormányhivatala részéről kijelölt pártfogó felügyelő folytatott le. A közvetítő az eljárás eredményes befejezéséről tájékoztatta az elrendelő szabálysértési
hatóságot, amely erre tekintettel 2016. február 19-énkelt határozatával megszüntette
a szabálysértési eljárást.

16.3.5.2. A közvetítői eljárás eredménytelen befejezése
A közvetítői eljárás eredménytelenül befejeződik azon a napon, amikor
• a sértett vagy az eljárás alá vont személy részére küldött idézés kézbesítése a címzett
ismeretlen helyen tartózkodása miatt sikertelen;
• a sértett vagy az eljárás alá vont személy haláláról a közvetítő hivatalos tudomást
szerez;
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• a sértett vagy az eljárás alá vont személy a közvetítő előtt a közvetítői eljárás befejezését kéri;
• a sértett vagy az eljárás alá vont személy a közvetítői eljáráshoz adott hozzájárulását
visszavonta, vagy mulasztását a hozzájárulás visszavonásának kell tekinteni;
• a sértett és az eljárás alá vont személy közvetítői megbeszélése megállapodás kötése
vagy a megállapodás közvetítő általi jóváhagyása nélkül zárul le;
• az eljárás alá vont személy elmulasztotta a jóvátétel teljesítésére megállapított
határidőt.

Amennyiben a jelentés a közvetítői eljárás eredménytelen lezárásáról tájékoztatja az azt
elrendelő szabálysértési hatóságot vagy bíróságot, annak folytatnia kell a tárgybani szabálysértési eljárást az eljárás alá vont személy felelősségre vonása érdekében [Szabs. tv. 82. §
(3b) bek.]. Az eljárás során dönteni kell a szabálysértéssel okozott kár megtérítéséről vagy
a kárigény egyéb törvényes útra tereléséről is (Szabs. tv. 93. §).
16.3.5.3. Az eljárásról szóló jelentés
A közvetítői eljárásról, annak befejezését követően a közvetítőnek jelentést kell készítenie,
amit az eljárás befejezésére alapot adó okirattal együtt küld meg a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak, és ezzel egyidejűleg a megküldés tényéről írásban tájékoztatja
a sértettet, a magánindítvány előterjesztőjét, az eljárás alá vont személyt és képviselőiket.
A jelentés tartalma:
• a közvetítői eljárást végző pártfogó felügyelői szolgálat megnevezése, az ügy száma,
az eljárás alá vont személy és a sértett neve;
• az ügyet közvetítői eljárásra utaló szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezése
és az ügy száma;
• a közvetítői eljárás megindulásának és befejezésének időpontja;
• a közvetítői eljárás eredménye;
• azon sértetti magatartás, illetve körülmény megjelölése, amely miatt a megállapodás
nem volt teljesíthető.
16.3.6. A közvetítői eljárás költségeinek viselése
A közvetítői eljárás díjmentes, de annak során is merülhet fel költség (például a felek
közvetítői megbeszélésre való utazásával, képviselő meghatalmazásával kapcsolatban),
amely azonban nem minősül szabálysértési költségnek (vesd össze: 9.6.1. pont). Az ilyen
költségeket – eltérő megállapodás vagy a Szabs. tv. eltérő rendelkezése hiányában – az eljárás alá vont személy viseli. A sértett viseli a saját érdekkörében felmerült költségeket
(meghatalmazott jogi képviselő, útiköltség), kivéve ha erről a sértett és az eljárás alá vont
személy másképp állapodik meg. A költség megfizetésének ellenőrzése a közvetítő feladata.
Miután a közvetítői eljárásban is garantálva van az anyanyelvhasználat jogának érvényesülése, az állam viseli az ennek kapcsán felmerült költségeket.
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16.4. Gyakorlati tapasztalatok
A közvetítői eljárással lefolytatott ügyek 90%-ban az elzárással is büntethető szabálysértések, és döntő többségében a tulajdon elleniek közül kerülnek ki. A rendőri szabálysértési
hatóságok hatáskörébe tartozó, elsősorban közlekedési baleset okozása miatt eljárás alá
vont fiatalkorúak mediációs ügyeinek száma ugyan elenyésző, de általában szintén eredményesen zárul.

Vákát oldal

NEGYEDIK RÉSZ:
VÉGREHAJTÁS, NYILVÁNTARTÁSOK,
JOGSEGÉLY

Vákát oldal

17. A szabálysértési szankciók végrehajtása
Jogeset 17. G. M.-mel szemben a bíróság 5 nap szabálysértési elzárást szabott ki,
miután 6 óra előállítást követően 42 órát töltött szabálysértési őrizetben a rendőrségi
fogdán. Hol kell végrehajtani a szabálysértési elzárást, és mekkora lesz a még letöltendő része?

A Szabs. tv. Harmadik Része a pénzbírság, a közérdekű munka, a helyszíni bírság, a szabálysértési költség, a rendbírság, valamint az okozott kár végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, míg az elzárás tekintetében csak alapvető szabályokat fogalmaz
meg, számos kérdés szabályozását más jogszabálynak engedi át. A járművezetéstől eltiltás
és az elkobzás végrehajtása vonatkozásában külön jogszabályokra való utalással teremtődnek meg a végrehajtás törvényi alapjai. A Szabs. tv. XXII. fejezete tartalmazza ezenkívül
a határozat jogerejét, valamint a méltányosság gyakorlását szabályozó rendelkezéseket is,
illetve a közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartásának szabályozását is.
A Szabs. tv. Harmadik Része szabályozza a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség esetén követendő eljárást is, amely azonban eljárási, és nem végrehajtási kérdés, így
ennek vonatkozásában lásd tankönyv 12.7.1. pontját.

17.1. A határozat jogereje
A jogerős döntés a végrehajthatóság alapvető feltétele, ennek hiányában a végrehajtási
eljárás nem indulhat meg, ugyanakkor a jogerős döntés végrehajthatóságának felfüggesztésére korlátozott körben van lehetőség. A jogerő beálltához számos jogkövetkezmény
kötődik, amelyek végső soron az állami döntések kikényszeríthetőségét is megalapozzák.
Az Alkotmánybíróság szerint „a jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként való pontos
meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos követelmény. […] A jogerős határozatok megváltoztathatatlanságához és irányadó voltához alapvető alkotmányos érdek fűződik. A jogállamiság lényeges eleme, hogy a törvénynek egyértelműen meg kell határoznia,
mikor támadható meg egy bírósági határozat rendes fellebbviteli jogorvoslattal, illetve, hogy
a jogerőssé vált határozat megtámadására milyen feltételek alapján van lehetőség, s hogy
mikor következik be az az állapot, amikor a jogerős határozat már semmiféle jogorvoslattal
nem támadható. […] Ha a jogerő beálltához előírt feltételek teljesültek, akkor annak hatálya
a határozat tartalmi helyességétől függetlenül beáll.” [9/1992. (I. 30.) AB határozat]
A jogerő beálltával az ügy ítélt dologgá válik, amely a szabálysértési eljárásban
a) eljárási akadályként (vesd össze: 12.1.1.2. pont);
b) megszüntetési okként (vesd össze: 12.4.6. pont);
c) perújítást megalapozó jogi tényként (vesd össze: 13.5.1. pont)
hatályosul.
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A jogerő beállta – ha a jogorvoslat a törvényben biztosítva volt – kizárja a döntések rendes
jogorvoslattal való megtámadhatóságát.
A döntés jogerőre emelkedésével a szabálysértési elzárás, a pénzbírság és a helyszíni
bírság végrehajthatóságának elévülési, valamint a perújításra nyitva álló egyéves határideje
megkezdődik. A döntés jogerőre emelkedése megnyitja a pénzbírság, a helyszíni bírság,
a rendbírság, a szabálysértési költség és az okozott kár önkéntes megfizetésének 30 napos,
valamint a közérdekű munkára való – önkéntes vagy határozaton alapuló – jelentkezés
háromnapos határidejét is. Ezen túlmenően a Szabs. tv. a határozat, végzés jogerejétől számított két, illetve három évben határozza meg a törvényben szabályozott nyilvántartások
tekintetében az adatmegőrzési időt is (vesd össze: 18.3.1. pont).
A jogerős döntést követően a határozat kiegészítésére és kijavítására kerülhet sor,
azonban a módosított döntés vonatkozásában a jogorvoslati jog újra megnyílik, amennyiben
az az eredeti határozat vagy végzés esetében is biztosított volt (vesd össze: 9.5.3. pont).
A Szabs. tv. rendelkezései szerint a határozat, illetve a végzés jogerős
• a közlése napján, ha ellene nincs helye jogorvoslatnak;
• a jogorvoslat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő napon, ha ellene határidőben nem terjesztettek elő jogorvoslatot;
• meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat esetében a meghallgatás kérésére
nyitva álló határidő leteltét követő napon, amennyiben az eljárás alá vont személy
nem kéri meghallgatását (vesd össze: 12.5.4. pont);
• a visszavonásról szóló nyilatkozat szabálysértési hatósághoz, illetve bírósághoz történő érkezésének napján, ha a jogosult a meghallgatás iránti kérelmet, a kifogást,
a panaszt, illetve a fellebbezést visszavonja;
• a jogorvoslati jogról való lemondásról szóló nyilatkozat szabálysértési hatóság, illetve bíróság által történő kézhezvételének napján;
• a helyszíni bírság a tudomásulvétele napján (vesd össze: 14.2. pont).

17.2. A végrehajtás akadályai
I. A végrehajthatóság elévülése a szabálysértési büntetésekre, nevezetesen a szabálysértési
elzárásra, a közérdekű munkára és a pénzbírságra vonatkozik. A szankciók végrehajthatóságának elévülése azokra a szankciókra is vonatkozik, amelyekre ezeket átváltoztatják
(meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás, nem teljesített közérdekű
munka helyébe lépő szabálysértési elzárás) [Szabs. tv. 24. § (1) bek.]. A végrehajthatóság
elévülése a helyszíni bírságra, illetve az annak helyébe lépő szabálysértési elzárásra is
vonatkozik. A felsorolás nem tartalmazza a pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkát,
hiszen annak vállalása önkéntességen alapul, ennek hiányában pedig elzárást alkalmaznak
(Bisztriczki–Kántás 2012, 87.), amelynek végrehajthatósága viszont elévül.
II. A többi szankció végrehajthatósága nem elévül el, de ezeknél a joghátrány bekövetkezé
séhez külön végrehajtási cselekmény nem szükséges.
A) A járművezetéstől eltiltás hatálya a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésével
kezdődik (Szabs. tv. 17. §).
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B) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll [Szabs. tv. 18. § (4) bek.] az elkobzást tartalmazó határozat jogerőre emelkedésével. A végrehajtási cselekmények már csak
a dolog értékesítését, illetve megsemmisítését szolgálják (vesd össze: 17.8. pont).
C) A figyelmeztetést a szabálysértési hatóság vagy bíróság határozata tartalmazza [vesd
össze: Szabs. tv. 102. § (3) bek., 118. § (1) bek.], illetve annak szóbeli változatát a helyszíni
bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a helyszínen foganatosítja (Szabs. tv. 100/A. §).
A Szabs. tv. a büntetések végrehajthatóságának elévülését tekintve is relatív és abszolút
elévülési időt különböztet meg [Szabs. tv. 24. § (1) bek., illetve (3) bek. harmadik mondat].
A büntetések végrehajthatóságának relatív és abszolút elévülését is az alaphatározat
jogerőre emelkedésétől (vesd össze: 17.1. pont) kell számítani. A szabálysértési büntetések
végrehajthatóságának relatív elévülési ideje egy év [Szabs. tv. 24. § (1) bek., illetve (3) bek.
harmadik mondat]. Az elévülési idő független a szabálysértés súlyától, a kiszabott szankció
fajtájától.
A szabálysértési büntetések relatív elévülési idejét félbeszakítja a szabálysértési
elzárás, illetve a meg nem fizetett pénzbírság végrehajtása iránt tett intézkedés. A félbeszakítás fogalmát a szabálysértési törvény itt is definiálja, amely szerint annak napjával
az elévülés határideje újrakezdődik [Sztv. 24. § (3) első és második mondat].
A szabálysértési elzárás végrehajtása iránt tett intézkedés fogalmát sem a hatályos törvény, sem a Szabs. Vhr. nem határozza meg (Bisztriczki–Kántás 2012, 88.). Álláspontunk
szerint azonban a Szabs. tv. végrehajtására vonatkozó rendelkezéseiből megállapítható, hogy
az elzárás végrehajtása iránt tett intézkedés:
• az elkövető elővezetésének elrendelése, akkor is, ha nem foganatosítható (Bisztriczki–
Kántás 2012, 88.);
• az elkövető körözésének elrendelése [Szabs. tv. 139. § (5) bek.].
A meg nem fizetett pénzbírság végrehajtása iránt tett intézkedések:
• az ügy iratainak megküldése a bíróságnak szabálysértési elzárásra átváltoztatás
végett [Szabs. tv. 141. § (6) bek.];
• az átváltoztatás iránti indítvány tényét az elkövetővel közlő végzés kézbesítése
[Szabs. tv. 141. § (9) bek.];
• a végrehajtó szerv végrehajtási eljárás törvényes folytatására utasítása [Szabs. tv.
141. § (13) d) pont];
• a szabálysértési elzárásra átváltoztatás [Szabs. tv. 141. § (8) bek.];
• adók módjára behajtás [Szabs. tv. 141. § (17) bek.].
Az adók módjára behajtás hatályos jogunkban is félbeszakítja a végrehajtás elévülését,
ha ez a pénzbírság végrehajtásának törvényes útja [Szabs. tv. 141. § (17) bek.], mert elzárásra
átváltoztatásra nincs lehetőség [Szabs. tv. 12. § (2) bek.].
A szabálysértési büntetések relatív elévülési idejébe nem számít bele a szabálysértési
elzárás elhalasztására, illetve a pénzbírság esetében a halasztásra és a részletfizetésre engedélyezett idő [Szabs. tv. 24. § (2) bek.].
A végrehajthatóság abszolút elévülési idejéről szóló rendelkezés alapján a határozat
jogerőre emelkedésétől számított két év elteltével nincs helye végrehajtásnak [Szabs. tv.
24. § (3) bek. harmadik mondat.].
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17.3. A szabálysértési elzárás végrehajtása
A szabálysértési elzárás a szabálysértések körében a legsúlyosabb kiszabható büntetés,
amely az elkövető személyi szabadságát vonja el. A büntetésként kiszabott szabálysértési
elzárást (vesd össze: 5.2.2.1. pont) el kell határolni a meg nem fizetett bírságok miatt alkalmazható elzárásra történő átváltoztatástól. Ez utóbbi esetben az elzárás a végrehajtás
módját jelenti, a joghátrány kikényszerítését szolgálja, az előbbi eset viszont a felelősség
megállapítása miatt alkalmazott szankció. A büntetések, intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) rendelkezik arról, hogy a szabálysértési elzárás a bíróság jogerős határozata
alapján hajtható végre. A szabálysértési elzárás végrehajtásának törvényességi felügyeletét
az ügyész látja el.
A szabálysértési elzárást a Bv. tv.-benmeghatározottak szerinti büntetés-végrehajtási
intézetben kell végrehajtani, azonban ha az elzárás időtartama az őrizet beszámítását követően nem haladja meg a két napot, akkor rendőrségi fogdán is végrehajtható.
Jogeset 17. megoldása. A G. M.-mel szemben kiszabott szabálysértési elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. A még letöltendő része ugyanis 3 nap
(azaz 72 óra) lesz, miután a 6 óra előállítást, illetve a 42 óra szabálysértési őrizetet
beszámítjuk a szabálysértési elzárásba [vesd össze: Szabs. tv. 9. § (3) bek.].

A szabálysértési elzárás végrehajtását az elfogás helye szerinti illetékes rendőrségi fogdában kell megkezdeni, ha az elkövető büntetés-végrehajtási intézetbe való előállítására
a büntetés-végrehajtási intézet hivatali munkarendjén kívül kerülne sor. Ha az elkövető
rendőrségi fogdába történő befogadására férőhely hiányában vagy az elkülönítési szabályok
betartása miatt nincs lehetőség, az elkövetőt büntetés-végrehajtási intézetbe kell szállítani,
amelynek az elkövetőt a hivatali munkarendjén kívül is be kell fogadnia.
A szabálysértési elzárás végrehajtásának jogszabályi kereteit a Szabs. tv. és a Bv. tv.,
valamint ezek felhatalmazásán alapuló kormány- és miniszteri rendeletek alkotják. A Szabs.
tv. a végrehajtás vonatkozásában kevés rendelkezést tartalmaz, a Bv. tv. XXXIII. fejezete
rendelkezik a büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtás tényleges módjáról,
a fogvatartott jogairól és kötelezettségeiről, a rá vonatkozó magatartási szabályrendszerről.
A Bv. tv. szerint a szabálysértési elzárást a bűncselekmény elkövetése miatt alkalmazott
elzárásra vonatkozó szabályok szerint kell végrehajtani. Ennek keretében a Bv. tv. szabályozza a fogvatartottak elkülönítését, más szabadságelvonással járó büntetés és az elzárás
végrehajtási sorrendjét, meghatározza a szabálysértési elzárás elévülésének félbeszakítására
és az elévülés nyugvására vonatkozó speciális szabályokat, felsorolja az elkövető kötelességeit, lehetővé teszi, hogy az elkövető a munkáltatásban részt vegyen, illetve fenyítésben,
jutalmazásban részesüljön, valamint a magánelzárás végrehajtásának kizártságára vonatkozó alapvető szabályokat is megállapítja.
A végrehajtási rendeletek meghatározzák a büntetés-végrehajtási intézetbe történő érkezés, befogadás, elővezetés szabályait, rendelkeznek a végrehajtásban részt vevő szervek
feladatairól és kapcsolattartásuk módjáról, az elkövető felügyeletéről és ellenőrzéséről,
a fogva tartással összefüggő panaszjog gyakorlásának módjáról, az elkövető jogainak gyakorlásáról, művelődési tevékenységéről, kapcsolattartási lehetőségeiről, a munkáltatásáról,
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elhelyezéséről és ellátásáról, az elzárás halasztásáról, félbeszakításáról, megszakításáról,
a szabadon bocsátásról, valamint az ezekkel összefüggő adminisztrációs, értesítési és tájékoztatási kötelezettségekről.
A szabálysértési elzárás végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásról az elkövető
lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános
szabálysértési hatóság (járási hivatal) gondoskodik. Tehát amíg a büntetés-végrehajtási intézet a fogva tartás törvényességéért felel, addig a járási hivatal végez minden ezen kívüli
eljárási cselekményt, valamint rendelkezik vagy rendelkezést kezdeményez a végrehajtást
érintő további vagy járulékos kérdésekben.
Mind a szankcióként kiszabott, mind pedig az átváltoztatott elzárás megkezdésének
elmulasztása miatt lehetőség van az elkövető körözésének elrendelésére, amely alapján
körözési eljárás indul a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény szerint, amely önálló
eljárásrenddel és széles körű intézkedési jogosultságokkal segíti elő a szankció kikényszeríthetőségét.
A törvény lehetőséget ad a szabálysértési elzárást kiszabó, illetve az átváltoztatott
elzárásról hozott döntés legfeljebb hat hónappal történő elhalasztására, ha az egészségi,
családi vagy más fontos okból indokolt. Az elévülési időbe nem számít bele a szabálysértési
elzárás elhalasztására engedélyezett idő [Szabs. tv. 24. § (2) bekezdés].

17.4. A közérdekű munka végrehajtása
17.4.1. A végrehajtásban közreműködők
A büntetésként kiszabott közérdekű munka tényleges végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik, ugyanakkor az eljárásban a foglalkoztatási szerv csak közreműködő,
nem minősül szabálysértési hatóságnak. Az ezen a körön kívül eső eljárási cselekményeket
a végrehajtásért felelős szabálysértési hatóság végzi.
A) A bíróság és az általános szabálysértési hatóság által kiszabott közérdekű munka
végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés
helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik.
B) A szabálysértési hatóság jogkörében eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv szabálysértési hatósága által kiszabott közérdekű
munka végrehajtásáról a szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőrkapitányság vagy
az egyes feladatok ellátására létrehozott szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőri
szerv gondoskodik.
C) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által kiszabott közérdekű munka végrehajtásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve gondoskodik.
A B–C) pontban foglalt szervek esetében az illetékességet megállapító ok az elkövető
lakóhelye, tartózkodási helye, a végrehajtás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása érdekében az elkövetés helye, valamint a felderítés helye lehet.

292

A szabálysértési jog tankönyve

17.4.2. A jelentkezési kötelezettség
A közérdekű munka büntetés kiszabása esetén az elkövető a határozat jogerőre emelkedését
követő három napon belül köteles jelentkezni a foglalkoztatási szervnél. A közérdekű munkára jelentkezést követően szükséges annak ismerete, hogy az elkövető „előreláthatóan”
milyen jellegű munkák elvégzésére lehet alkalmas. Ennek eszköze a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkoztathatósági szakvélemény, amelyet a rendeletben kijelölt, szakvélemény készítésére jogosult orvosnál vagy foglalkozás-egészségügyi
szakellátó helyen kell beszerezni. Az önálló büntetésként kiszabott közérdekű munka esetében a foglalkoztathatósági szakvélemény díját az állam viseli, és ez a költség a büntetést
kiszabó szabálysértési hatóságot, vagy bíróság által kiszabott közérdekű munka esetében
az eljárás alá vont személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy az elkövetés helye szerint
illetékes szabálysértési hatóságot terheli. Az állam által viselt költség 1900 forint vizsgálatonként. A büntetésként kiszabott közérdekű munkára való jelentkezéskor az elkövető
tájékoztatást kap arról is, hogy melyik szabálysértési hatóság köteles a szakvélemény díját
megtéríteni. Az elkövető ezt a tájékoztatót magával viszi a vizsgálatra, és a megtérítés érdekében bemutatja a vizsgálatot végző részére.
A törvényi rendelkezések szerint a közérdekű munkára való jelentkezéstől számított
15 munkanapon belül az elkövető köteles bemutatni a foglalkoztathatósági szakvéleményt
az illetékes állami foglalkoztatási szervnél. Lényegében ezt követően történhet meg
a munkahely tényleges kijelölése.
Ha az elkövető eleget tett jelentkezési kötelezettségének, avagy határidőben önkéntesen jelentkezett, úgy a foglalkoztatási szerv értesíti a végrehajtásért felelős szabálysértési
hatóságot annak érdekében, hogy az ne intézkedjen az elzárásra átváltoztatás bíróság előtti
kezdeményezésére. Büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén ha az elkövető nem
tesz eleget a megjelenési kötelezettségének, illetve bármelyik közérdekű munka esetén ha
a foglalkoztathatósági szakvéleményt a jelentkezéstől számított 15 napon belül nem mutatja be a foglalkoztatási szervnek, a bíróság elzárásra változtatja át a közérdekű munkát.
A büntetésként kiszabott közérdekű munka esetén a jogerős határozat egy példányát meg
kell küldeni az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnek, így biztosított a hivatal tudomásszerzése arról, hogy valamely elkövető
határidőre nem jelent meg.
17.4.3. A munkahely kijelölése
A munkahely kijelölésekor a foglalkoztatási szervnek számos szempontot figyelembe véve
kell eljárnia. A rendelkezésre álló munkahelyeket a közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartása tartalmazza, amelyből a kijelölés történik.
A közérdekű munkának az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település területén kell lennie, vagy a megközelítése tömegközlekedési eszközzel nem
haladhatja meg az egy órát. A kijelölés során a foglalkoztathatósági szakvéleményben
foglaltak szerint az elkövetőnek előreláthatóan képesnek kell lennie a munka elvégzésére,
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és a foglalkoztatásiszerv lehetőség szerint figyelembe veszi az elkövetőnek a munkavégzésre vonatkozó igényét is.
Közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahely hiányában a munkahely-kijelölés
ismételt megkísérlése érdekében 30 napon belül ismételt megjelenésre kell felszólítani
az elkövetőt [Szabs. tv. 144. § (10) bek.]. Az ismételt megjelenésre kötelezés szabályozása
lehetővé teszi, hogy a végrehajthatóság elévüléséig a közérdekű munka végrehajtását többször is megkísérelje a foglalkoztatási szerv.
17.4.4. A foglalkoztatás
Ha a kijelölés (a foglalkoztató beleegyezésével) megtörténik, úgy a közérdekű munkát
az elkövető hetenként legalább egy napon – a heti pihenőnapon vagy szabadidejében – díjazás nélkül végzi. A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy
óra, legfeljebb nyolc óra lehet azzal, hogy a munka tartama havonta nem lehet kevesebb 24
óránál. A foglalkoztatás során a kijelölt munkahely nyilvántartást vezet a munkavégzésről,
szükség esetén köteles megadni az elkövetővel kapcsolatban kért felvilágosítást a szabálysértési hatóságnak vagy a foglalkoztatási szervnek. Erre jellemzően akkor kerülhet sor,
ha a foglalkoztatási szerv bármely okból ellenőrzi a munkavégzést. Ha a kijelölt munka
lehetősége megszűnik a foglalkoztatónál, akkor a foglalkoztatási szerv új munkahelyet kell
hogy kijelöljön a fennmaradt közérdekű munka időtartamának kitöltése érdekében.
17.4.5. Elzárásra történő átváltoztatás
Amennyiben az elkövető nem tesz eleget a munkakötelezettségének, a kijelölt foglalkoztatónak értesítenie kell erről a foglalkoztatási szervet, amely közli ezt a végrehajtásért
felelős szabálysértési hatósággal. Ezt követően kezdeményezi a szabálysértési hatóság
a járásbíróságnál a le nem töltött közérdekű munka elzárásra való átváltoztatását. Látható
tehát, ha az elkövető részben vagy egészben nem tesz eleget a kötelezettségeinek, úgy
a végrehajtás itt is elzárásba fordul át.
17.4.6. Halasztás és félbeszakítás
Lehetőség van az elkövető kérelmére a büntetésként kiszabott közérdekű munka megkezdését egy alkalommal, legfeljebb két hónapra elhalasztani. Erre akkor kerülhet sor, ha
az elkövető egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a közérdekű munka
végrehajtását nem teszi lehetővé. Ezen túlmenően lehetősége van a hatóságnak arra is, hogy
a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtását akár hivatalból, akár az elkövető
kérelmére félbeszakítsa. A félbeszakítás tartama évente nem haladhatja meg a 30 napot,
a félbeszakítás tartama a közérdekű munka tartamába nem számítható be.
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17.4.7. A foglalkoztatói nyilvántartás
A foglalkoztatói nyilvántartás a közérdekű munka kiszabásának és végrehajtásának egyik
legfontosabb eleme. Az állami foglalkoztatási szerv által vezetett nyilvántartás támogatást nyújt az eljáró szerveknek a döntésük meghozatala során, hiszen akár már az eljárás
alá vont személy meghallgatásakor megtekinthető a foglalkoztatási szerv honlapján, hogy
az elkövető lakókörnyezetében van-e alkalmas közérdekű munka. A nyilvántartás alapján
elérhetők a foglalkoztató megnevezésére, a közérdekű munka jellegére (FEOR), a munkakör
megnevezésére, leírására, a foglalkoztatónak a közérdekű munkával érintett tevékenységére
(TEÁOR), a foglalkoztató által igényelt létszámra, a munkavégzés helyére, a munkavégzés
napi időtartamára, a napi munkaidő legkisebb és legmagasabb mértékére vonatkozó adatok,
továbbá hogy a közérdekű munka végezhető-e szabad- és munkaszüneti napokon, ezenkívül az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb számára, valamint
a munka végzéséhez szükséges iskolai végzettségre, szakképesítésre vonatkozó adatok.
Másik oldalról a nyilvántartás nem nyilvános adattartalma a közérdekű munka végrehajtására jelentkező elkövető vonatkozásában tartalmazza a legalapvetőbb végrehajtási
adatokat, amelyeket a szabálysértési eljárásban érintett szervek jogosultak megismerni.
Ennek alapján egy elkövető közérdekű munkával kapcsolatos „életútja” a jelentkezéstől
az eljárás befejezéséig nyomon követhető, egyben a nyilvántartás folyamatosan aktualizált
tartalommal tájékoztatja az érintett szerveket a betölthető munkakörökről.
A munkahelyek biztosítása a végrehajthatóság alapvető feltétele. Ennek megteremtése
érdekében a Szabs. tv. 144/A. §-ának(5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a foglalkoztatói
nyilvántartásba közérdekű munka végzésére kijelölhető foglalkoztatóként helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, költségvetési szerv, állami, önkormányzati fenntartású
oktatási, szociális és egészségügyi intézmény, egyházi intézmény, valamint közfoglalkoztató vehető nyilvántartásba. A helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, valamint
az állami, az önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény
kötelesek bejelenteni, a fennmaradó szervek pedig lehetőséget kapnak a közérdekű munkahelyek fenntartására.

17.5. A vagyoni jellegű szankciók végrehajtása
A pénzbírság és a helyszíni bírság a két leggyakrabban alkalmazott szankció a szabálysértési
felelősség megállapítása körében, így ennek megfelelően a két bírságfajta végrehajtása adja
a végrehajtási eljárások legnagyobb hányadát. A korábbi szabályozáshoz képest a végrehajtás logikája, fokozatossága jelentősen megváltozott. Az önkéntes teljesítés és az önkéntes
közérdekű munkára jelentkezés elmaradása esetén az elzárásra átváltoztatás, majd az elzárás végrehajtása az eljárás leglényegesebb mozzanatai. Az adók módjára történő behajtás
alkalmazási köre jelentősen lecsökkent, a pénzbírság, a helyszíni bírság vonatkozásában
kivételszabályként, az elzárás végrehajtásának kizártsága esetén van helye. A közérdekű
munka jelentősége kiemelt mértékben növekedett ezzel egyidejűleg. A közérdekű munka
önkéntes vállalása mint a pénzbírság, helyszíni bírság megfizetésének alternatívája, az ehhez
rendelt jogi, szervezeti keretek és az állami foglalkoztatási szerv közreműködése annak végrehajtásában a szabálysértési jog egyik meghatározó elemévé emelte a közérdekű munkát.
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Az elzárásra átváltoztatás jogi lehetősége a szabálysértési jogban alkalmazott szankciók
kikényszeríthetőségének a legerősebb záloga. Az átváltoztató döntéseket követően tényleges
elzárásra azonban csak az esetek elenyésző hányadában kerül sor.
17.5.1. Önkéntes teljesítés
A pénzbírságot, a helyszíni bírságot, illetve a rendbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. Ez alól a határidő alól kivételt csak a részletfizetés engedélyezése vagy a megfizetésre adott halasztás jelenthet a pénzbírság vagy
a szabálysértési költség tekintetében. A közérdekű munka önkéntes vállalására e határidőt
követő harmadik munkanapig kerülhet sor.
A pénzbírságot, a szabálysértési költséget és a rendbírságot készpénzátutalási megbízáson (csekkszelvényen) vagy banki átutalással kell megfizetni a határozatában megjelölt
számlaszámra. A befizetésnek a kiszabó szerv számlájára kell tehát megérkeznie, amiről
az elkövető a határozathoz mellékelt csekkszelvény vagy a határozatba foglaltak alapján
szerez tudomást. A helyszíni bírság a helyszínen átadott csekkszelvény útján fizethető meg.
17.5.2. A végrehajtási eljárásban eljáró hatóságok
A végrehajtásért felelős szervek hatásköri szabályait a Szabs. tv. részletesen meghatározza.
I. Az általános szabálysértési hatóság által kiszabott helyszíni bírság, valamint pénzbírság
végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés
helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik.
II. A szabálysértési hatóság jogkörében eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok
ellátására létrehozott rendőri szerv (például a Készenléti Rendőrség) szabálysértési hatósága által kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság végrehajtásáról a szabálysértési
jogkörben eljáró rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott szabálysértési hatósági jogkörben eljáró rendőri szerv gondoskodik.
III. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni
bírság végrehajtásáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve gondoskodik.
IV. A bíróság által kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, rendbírság befizetésének
ellenőrzéséről és végrehajtásáról, valamint a Szabs. tv. 39. §-a(2) bekezdésének c)–i) pontjában meghatározott, helyszíni bírság kiszabására jogosultak által kiszabott helyszíni bírság
végrehajtásáról az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés
helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik.
Az I–III. pontban foglalt szervek esetében az illetékességet megállapító ok az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye, a végrehajtás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása érdekében
az elkövetés helye, valamint a felderítés helye lehet.
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17.5.3. A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával
történő megváltása
Az önálló büntetésként kiszabott közérdekű munka mellett a szabályozás biztosítja, hogy
a pénzbírság, helyszíni bírság meg nem fizetése esetén az elkövető önként közérdekű
munkával váltsa meg a rá kiszabott összeget. Ennek lehetőségéről már a határozat meghozatalakor, illetve a helyszíni bírság kiszabásakor értesül, valamint tájékoztatják az eljáró
hatóságok az átváltási „kulcsról” is. A meg nem fizetett bírság helyébe 5000 forintonként
hat óra közérdekű munkát kell meghatározni, és a bírság 5000-rel nem osztható részét nem
kell figyelembe venni.
Az önkéntes megváltás lehetőségével a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni
bírsággal sújtott üzembentartók, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személyek, illetve kórházi fekvőbetegellátásban részesülők, valamint a várandósság negyedik hónapját elérő nők nem élhetnek.
A közérdekű munkával való önkéntes megváltásra a bírság befizetésére rendelkezésre
álló 30 napos határidő lejártát követő harmadik munkanapig van lehetőség. A jelentkezést
személyesen, az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés
helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél (munkaügyi hivatal) lehet megtenni.
Jelentkezés esetén a végrehajtás menete a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtási eljárásrendjével lényegében azonos (vesd össze: 17.4. pont). A különbség az, hogy
az önkéntes közérdekű munka esetén a szakvéleményt az elkövető saját költségén köteles
beszerezni. Az önkéntes megváltás során 3300 forint az elkövető által viselt költség.
Ha a jelentkezésre nem kerül sor, úgy megnyílik a pénzbírság elzárásra való átváltoztatásának lehetősége.
17.5.4. A pénzbírság megfizetésének elhalasztása, a részletfizetés
A törvény a pénzbírságot vagy a szabálysértési költséget megállapító határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napos határidőt megelőzően előterjesztett kérelemre lehetőséget biztosít a megfizetés elhalasztására, illetve a részletekben történő megfizetésre.
A megfizetés elhalasztásának időtartama hat hónapig terjedhet, ahogyan a részletfizetés is
legfeljebb hathavi részletekben engedélyezhető. Függetlenül attól, hogy a jogerős döntést
a bíróság vagy a szabálysértési hatóság hozta, az engedélyezés tárgyában mindig a szabálysértési hatóság – jogorvoslattal nem támadható határozattal – dönt. Az engedélyező határozatban megállapított határidő(k) elmulasztása esetén a pénzbírság, szabálysértési költség,
illetve az abból fennmaradó összeg azonnal esedékessé válik, és megnyílik a lehetőség
az elzárásra átváltoztatás iránti intézkedések meghozatala előtt. A törvény a kérelem
benyújtásának esetén halasztó hatályról nem rendelkezik, tehát ha a kérelem elbírálását
megelőzően lejár a befizetésre nyitva álló határidő, úgy az elkövető fizetési kötelezettsége is
beáll. A törvény a kérelem elbírálására határidőt nem határoz meg, azonban az előbbiekben
jelzett kényszerítő körülmények miatt ezt haladéktalanul meg kell tennie a szabálysértési
hatóságnak.
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17.5.5. A pénzbírság és a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő
átváltoztatása
Ha az önkéntes teljesítés és a közérdekű munkával történő megváltás elmaradt, valamint
nincs elzárás végrehajtását kizáró ok [Szabs. tv. 10. §], kezdődik a tulajdonképpeni végrehajtás, nevezetesen a szabálysértési elzárásra való átváltoztatás.
A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, végrehajtást foganatosító hatóság (vesd
össze: 17.5.2. pont) a befizetés és a közérdekű munkára jelentkezés elmaradásának ellenőrzését követően a bíróságnak küldi meg az ügy iratait, amely jogosult az elzárásra átváltoztatás törvényi feltételeinek, valamint az alapeljárás törvényességének előzetes vizsgálatára.
Ha a bíróság előzetesen nem állapít meg törvénysértést az alapeljárás tekintetében, úgy közli
az elkövetővel az átváltoztatás iránti indítványt.
Emellett a bíróság tájékoztathatja az elkövetőt
• az átváltoztatásra vonatkozó szabályokról és arról, hogy a meg nem fizetett bírságot
hány nap szabálysértési elzárásra kell átváltoztatni;
• arról, hogy mely esetekben nincs helye az átváltoztatásnak, és felhívhatja az elkövetőt az esetleges átváltoztatást kizáró ok bejelentésére;
• arról, hogy tárgyalás tartását kérheti.
A bíróság ezen intézkedésének indoka olyan jogi tények előzetes tisztázása, amelyek az átváltoztatás kizártságát megalapozhatják.
Ha az elkövető tárgyalás tartását kéri, vagy a bíróság azt más okból (például a tényállás tisztázása érdekében) szükségesnek tartja, a bíróság tárgyaláson dönt az elzárásra
átváltoztatásról. A tárgyalás megtartása előtt a bíróság az elkövetőt és képviselőjét értesíti
a tárgyalásról, és ha azok a szabályszerű értesítés ellenére nem jelennek meg, távollétükben
is meg kell tartani a tárgyalást. A bíró a tárgyaláson az iratokat a szükséges mértékben ismerteti, az elkövető és a képviselője kérelmére ettől el is tekinthet. A bíróság meghallgatja
az elkövetőt a bírság meg nem fizetésének körülményeiről és a pénzbírság végrehajtásának
törvényességét érintő körülményekről is.
A bíróság vizsgálja a végrehajtási eljárás és az alapeljárás törvényességét is eljárása
során. Törvénysértés észlelése esetén az alapügyben hozott határozatot hatályon kívül
helyezi, és a szabálysértési hatóságot új eljárásra vagy új határozat meghozatalára kötelezheti. Ha helyszíni bírság kiszabása volt jogszabálysértő, akkor magát a kiszabott helyszíni
bírságot mint döntést hatályon kívül helyezi. Ez esetben tehát új bírság kiszabására nincs
lehetőség.
Ha az elkövető nem kérte tárgyalás tartását, és más okból sem látta indokoltnak
a bíróság, úgy tárgyaláson kívül születik meg a döntés, amelyre 45 nap áll a bíróság rendelkezésére. Az elbírálást követően az ügy iratait és a határozatot a bíróság visszaküldi
a szabálysértési hatóságnak, amely ettől a pillanattól az elzárás végrehajtása érdekében
folytatja az eljárását.
Az ügyész perújítási kérelmet terjeszthet elő a bíróság szabálysértési elzárásra történő
átváltoztató döntése ellen, ha az jogszabályt sért [Szabs. tv. 127.§ (1a) bek.]
Az átváltoztatott döntést követően is lehetősége van az elkövetőnek, vagy helyette bárki
másnak, hogy megfizesse a kiszabott bírságot. Attól függően, hogy erre a büntetés-végrehajtási intézetbe történő bevonulás előtt vagy már az elzárás végrehajtásának foganatba
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vételét követően kerül sor, a befizetés kizárja a végrehajtást, vagy azonnali szabadon bocsátást eredményez. Az elzárás letöltésével vagy a bírság befizetésével a végrehajtási eljárás
az elkövető szempontjából befejeződik.
17.5.6. Adók módjára való behajtás
Ha az elkövetővel szemben a pénzbírság vagy a helyszíni bírság meg nem fizetése miatt
kezdeményezett elzárásra történő átváltoztatásnak törvényi akadálya van, a pénz- vagy
helyszíni bírságot szintén adók módjára kell behajtani, ha az elkövető a büntetést közérdekű
munkával sem váltotta meg.

17.6. A szabálysértési költség, a rendbírság és az okozott kár
megtérítésének végrehajtása
I. A szabálysértési költség és a rendbírság elzárásra történő átváltoztatására a szabálysértési
jogban nincs mód, ezen állami igények kikényszerítésének már nem lenne arányos eszköze
az elzárásra változtatás lehetőségének megteremtése. Helyette adók módjára kell behajtani
azt (vesd össze: 17.5.6. pont), ennek kezdeményezését a végrehajtásért felelős szabálysértési
hatóság végzi.
A törvény a szabálysértési költséget megállapító határozat jogerőre emelkedésétől
számított 30 napos határidőt megelőzően előterjesztett kérelemre ebben az esetben is lehetőséget biztosít a megfizetés elhalasztására, illetve a részletekben való megfizetésre.
II. A szabálysértési eljárás során a szabálysértéssel okozott kár megállapítását tartalmazó határozat végrehajtható okirat, amelyhez végrehajtási jog közvetlenül kapcsolódik.
Ha a határozat jogerőre emelkedik, úgy az okozott kár további igényérvényesítési eljárás
nélkül végrehajtható a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján. A sértett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járásbíróság erre irányuló kérelem
esetén a határozat alapján végrehajtási lapot állít ki, amivel megindul a kárösszeg végrehajtói behajtása. Így a határozatban foglalt kárigényt nem szükséges polgári peres úton
érvényesíteni, amely eljárást követően indulhatna csak meg a bírósági végrehajtó eljárása.
Amennyiben ilyen kármegállapítás, kár megtérítésére való kötelezés nincs a határozatban, akkor a feleknek a szabálysértési eljárástól függetlenül továbbra is nyitva áll
az egyéb polgári peres igényérvényesítési út.

17.7. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása
A járművezetéstől eltiltás önállóan, más intézkedés vagy büntetés mellett is alkalmazható
– és az egyik leggyakrabban alkalmazott – intézkedés. Az eltiltás alkalmazásának gyakorisága leginkább azzal függ össze, hogy a szabálysértések döntő hányadát a közlekedési
szabálysértések (vesd össze: 7. fejezet), ezen belül is a közúti közlekedési szabályok megsértése teszi ki, amelyhez a tárgyalt intézkedés okszerűen kapcsolódik.
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A járművezetéstől eltiltást elrendelő határozat tartalmazza az eltiltás tartamát, a közlekedési ágazat meghatározását, meghatározott járműkategóriára, illetve járműfajtára vonatkozó eltiltás esetén a járműkategóriát, illetve a járműfajtát, az eltiltással érintett jármű
vezetésére jogosító okmány számát, utánképzési kötelezettség esetén az erre vonatkozó
tájékoztatást.
Közúti járművezetéstől való eltiltás esetén a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak a járművezetéstől eltiltást elrendelő határozatát a jogerőre emelkedéstől számított
nyolc napon belül meg kell küldenie a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (járási hivatal). Nem közúti jármű vezetésétől történő eltiltás
esetén a határozatot az engedélyt kiállító hatósághoz kell megküldeni.
A közúti járművezetéstől eltiltást a közlekedési igazgatási hatóság hajtja végre a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján. A kormányrendelet szerint
járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki
járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlannak kell tekinteni azt a személyt, akit a bíróság vagy
a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott
ideig, kivéve ha a járművezetéstől eltiltás csak meghatározott kategóriára vagy járműfajtára
terjed ki. Ez utóbbi esetben a közlekedési igazgatási hatóság kicseréli az okmányt, és az eltiltással nem érintett kategóriára, járműfajtára érvényes okmányt állít ki. Ezzel összhangban
a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként való részvételét annak, aki a járművezetéstől
eltiltás hatálya alatt áll. Első esetben tehát a vezetői engedély kiadásának kizártságáról,
második esetben pedig annak visszavonásáról rendelkezik a kormányrendelet. A hatóság határozatot hoz a vezetői engedély visszavonásáról és a vezetési jogosultság szüneteléséről,
és kötelezi az elkövetőt a vezetői engedély leadására. A határozat meghozatalával egyidejűleg a vezetési jogosultság szünetelésének tényét rögzíteni kell a nyilvántartásban. A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. §-ának(4) bekezdése szerint utánképzésen kell
részt vennie annak a járművezetőnek, akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább hat hónapra eltiltott a járművezetéstől. Ilyen esetben a vezetői engedély csak az utánképzés elvégzését és ennek igazolását követően adható vissza.

17.8. Elkobzás végrehajtása
Az elkobzás végrehajtásának törvényi alapját a kódex a Szabs. Vhr. rendelkezéseire utaló
szabállyal teremti meg.
Az elkobzás intézkedést rendszerint a lefoglalás eljárásjogi mozzanata előzi meg, mivel
a Szabs. tv. 75. §-a(1) bekezdésének b) pontja rögzíti, hogy a szabálysértési hatóság, valamint – azon szabálysértés vonatkozásában, amely miatt a törvény rendelkezése alapján helyszíni bírságot kiszabhat – a helyszíni bírság kiszabására jogosult lefoglalhatja azt a dolgot,
amelynek elkobzását a törvény elrendeli (vesd össze: 11.3.2. pont).
Ha a szabálysértési hatóság vagy a bíróság elrendeli valamely dolog elkobzását, az elkobzás végrehajtása iránt az elkobzás tárgyát képező dolog lefoglalását végrehajtó szerv
intézkedik. Ha az előkészítő eljárást végző szerv rendelte el, az előkészítő eljárást végző
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szerv, egyéb esetben a lefoglalást elrendelő szabálysértési hatóság, illetve a helyszíni bírság
kiszabására jogosult szerv vagy személy hajtja végre a lefoglalást.
17.8.1. Közérdekű felhasználás
Az elkobzást végrehajtó hatóság megvizsgálja, hogy az egyes elkobzott dolgok közérdekű
felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvényben meghatározott közérdekű felhasználás feltételei fennállnak-e. A feltételek hiánya esetén a közérdekű felhasználásra nem kerülhet sor.
Közérdekű felhasználás a hivatkozott törvény értelmében az elkobzott dolognak a rászorulók részére történő, egyéni szükségleteiket meg nem haladó mértékű ingyenes juttatása. A közérdekű felhasználás kezdeményezésére a kormány által rendeletben kijelölt szerv
mellett működő Karitatív Tanács jogosult. Az elkobzott dolgot kezelő hatóság az elkobzás
végrehajtásának megkezdése előtt alkalmanként vagy – ha ez az érintett dolgok csekély
mennyisége miatt észszerűtlen lenne – több elkobzásról együttesen, időszakonként értesíti
a Karitatív Tanácsot, ha a törvény szerint az elkobzott dolog közérdekű felhasználásának
lehet helye. Ha a Karitatív Tanács közérdekű felhasználást kezdeményező döntést hoz, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az elkobzott dolgot kezelő hatóságot arról, hogy közérdekű felhasználásra átveszi az elkobzott dolgot. Az elkobzott dolog
tárolásával kapcsolatos költségek a Karitatív Tanács közérdekű felhasználást kezdeményező
döntéséről szóló tájékoztatás beérkezésétől számítva a Karitatív Tanácsnak a közérdekű felhasználás lebonyolítására kijelölt tagját terhelik. Ha a Karitatív Tanácsnak a közérdekű
felhasználás lebonyolítására kijelölt tagja az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon
belül nem gondoskodik az elkobzott dolog elszállításáról, az elkobzott dolgot kezelő hatóság
az elkobzás végrehajtásának általános szabályai szerint jár el.
Az elkobzott dolog közérdekű felhasználást megalapozó rendeltetésének köreit a törvény melléklete határozza meg (személyes szükségletet vagy járulékos szükségletet biztosító
rendeltetési körök).
17.8.2. Értékesítés
Az elkobzott dolog értékesítéséből befolyt ellenértéket ahhoz a szervhez kell átutalni,
amelynek szervezetében az elkobzást végrehajtó szerv működik.
17.8.3. Megsemmisítés
Ha az elkobzott dolog értékesítése nem lehetséges, az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzást elrendelő szerv előzetes hozzájárulásával – jegyzőkönyv felvétele mellett – megsemmisíti az elkobzott dolgot. A megsemmisítés a gyakorlatban például dohánytermék
esetében égetéssel, alkohol esetében kiöntéssel valósul meg.
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17.8.4. Visszafizetés
Ha az elkobzást végrehajtó szerv az elkobzott dolog értékesítését vagy megsemmisítését
követően azt állapítja meg, hogy az elkobzás alaptalanul történt, visszafizetést rendel el
a jogosult részére. Értékesítés esetén a ténylegesen befolyt ellenértéket, megsemmisítés
esetén a dolog lefoglaláskori értékét kell megtéríteni.
17.8.5. Kiadások
Az elkobzott dolog szállításával, tárolásával, értékesítésével, illetve megsemmisítésével
kapcsolatban felmerülő kiadásokról annak a szervnek a költségvetésében kell gondoskodni,
amelynek szervezetében az elkobzást végrehajtó szerv működik.

17.9. Méltányosság
I. Méltányossági kérelem a szabálysértési hatóság vagy a bíróság által kiszabott büntetés,
illetve alkalmazott intézkedés elengedése, mérséklése iránt terjeszthető elő. A már végrehajtott büntetés vagy intézkedés utólagos elengedése nem lehetséges, ahogyan a helyszíni
bírság tekintetében is ki van zárva. Ezen túlmenően pénzbírság esetén fizetési halasztásra
vagy részletfizetés engedélyezésére a méltányosság gyakorlása körében nincs mód. Ezt azért
szükséges kiemelni, mert a két jogintézmény esetében a kérelem benyújtására nyitva álló
határidő megegyezik, és a kérelemnek egyik esetben sincs halasztó hatálya a végrehajtásra
nézve. Így előfordulhat, hogy az elkövető egyszerre kérelmezi a részletfizetést (vesd össze:
17.5.4. pont), illetve az elengedést (vagy a mérséklést). Egyik vonatkozásában a hatóságnak
elbírálási kötelezettsége keletkezik, a másikban pedig az iratok miniszteri felterjesztése
iránt kell intézkednie.
II. A méltányossági kérelem benyújtására az elkövető és beleegyezése esetén a képviselője,
az elkobzott dolog visszaadása érdekében az elkobzást elszenvedő is egy alkalommal jogosult, pénzbírság esetén a megfizetésére nyitva álló határidőig, minden más jogkövetkezmény
esetén a végrehajtás megkezdéséig. Ez utóbbi időpont a különböző jogkövetkezmények vonatkozásában azt az eljárási mozzanatot jelöli, amikor a végrehajtás foganatosításáért felelős
szabálysértési hatóság vagy a végrehajtásban részt vevő egyéb szerv a jogerőre emelkedést
követően a számára jogszabályban előírt soron következő eljárási lépést megteszi.
III. A kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó bíróságnál vagy szabálysértési hatóságnál kell előterjeszteni, amely az ügy irataival együtt soron kívül felterjeszti a szabálysértési szabályozásért felelős miniszterhez.
A méltányosság gyakorlásának a letéteményesei a köztársasági elnök, valamint
a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, amely miniszteri feladatkört a jelenlegi
kormányzati struktúrában a belügyminiszter látja el.
A köztársasági elnök a bíróság által kiszabott szabálysértési elzárás, közérdekű
munka vagy pénzbírság büntetések esetén gyakorolja a méltányossági jogkört. A Szabs. tv.
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147. §-ának(3) bekezdéséből következik tehát, hogy a bíróság által alkalmazott intézkedés
esetén a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter jogosult eljárni, függetlenül attól,
hogy a döntést a bíróság hozta. A köztársasági elnöki jogkörök vonatkozásában a törvény
külön kivételként nevesíti a pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás elengedése, mérséklése tárgyában benyújtott kérelmeket. A pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás
nem bíróság által kiszabott büntetés, hanem végrehajtási mód, amelynek elrendelésére a bíróság jogosult. Tekintettel arra, hogy ilyenkor minden esetben valamely pénzbírság meg
nem fizetése jelenti az elzárás alapját, a kérelem értelemszerűen az alapul fekvő büntetésre
irányul. Ekkor a méltányossági jogkör gyakorlójának meghatározásánál azt kell vizsgálni,
hogy az eredeti pénzbírságot a bíróság vagy a szabálysértési hatóság szabta ki. A kifogással
támadott és a bíróság által jogerőre emelt döntések szintén a szabálysértési hatóságoknak
„tudhatók be” e tekintetben, így ekkor is a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter
jogosult a kérelem elbírálására. Látható, hogy a köztársasági elnöki jogkör azokban a szabálysértési ügyekben érvényesül, amelyekben a bíróság az eljárásra kizárólagos hatáskörrel
rendelkezik (vesd össze: 15. fejezet).
A jogkör gyakorlójának személye tartalmi különbséget is meghatároz a méltányosság
gyakorlása körében. A szabálysértési szabályozásért felelős miniszter jogköre esetében
a méltányosság gyakorlását megalapozó körülménynek – hogy az értékelhető legyen –
az ügyet érdemben elbíráló döntést követően kell felmerülnie, tehát értelemszerűen nem
lehetett ismert az alapeljárás során. Míg a miniszteri méltányosság körében e bemutatott
tartalmi „kötöttség” érvényesül, addig a köztársasági elnök döntésének e szempontokra
nem kell figyelemmel lennie.
Ha a kérelemben foglaltak valódisága megkérdőjelezhető, vagy az abban foglaltak alátámasztásául szolgáló adatok hiányosak vagy nem ítélhetők meg, úgy a döntés előkészítését
végző szerv iratokat szerezhet be, amelynek során a személyi körülmények tisztázásához
az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét is felkérheti.
A méltányossági döntés (amennyiben elengedésre, vagy mérséklésre kerül sor) az eredeti döntés helyébe lép, annak jogkövetkezményei a kézbesítéssel állnak be.

17.10. A határozat végrehajtásának felfüggesztése
A bíróság hivatalból vagy kérelemre egy ízben legfeljebb 30 napra elrendelheti határozata
végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a döntés megváltoztatása vagy megsemmisítése várható, vagy ezt különleges méltánylást igénylő körülmény
indokolja. A felfüggesztésre alkotmányjogi panasz benyújtása esetén is lehetőség van.
A szabálysértési hatóság (bíróság) kérelemre vagy hivatalból felfüggesztheti a korábbi döntés végrehajtását, ha kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet (vesd
össze: 9.3.3. pont) terjesztettek elő, és a kérelemben előadott tények és körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik.
A bíróság felfüggesztési lehetőségei mérlegelési oldalról is széles körűek, a szabálysértési hatóságot viszont csak a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem esetén
illeti meg e jogosítvány.
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17.11. Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól
Az olyan hátrányos jogkövetkezmények alól, amelyeket jogszabály a szabálysértés miatti
felelősségre vonáshoz fűz, az eljárás alá vont személy a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő két év elteltével mentesül (Szabs. tv. 25. §).
A szabálysértési büntetés kiszabása nem keletkeztet büntetett előéletet, így a szabálysértés miatt elmarasztalt személy betölthet olyan állásokat (végezhet olyan tevékenységeket)
is, amelyeknek büntetlen előélet a feltétele.
A Szabs. tv. 25. §-a azon más jogszabályok vonatkozásában érvényesül, amelyek
hátrányos jogkövetkezményeket fűznek a szabálysértés elkövetése miatti felelősségre vonáshoz. Ezek körébe a Szabs. tv. javaslatának miniszteri indokolása szerint elsősorban azok
a normák tartoznak, amelyek „a közigazgatási anyagi jog” köréből „egyes foglalkozások
vagy tevékenységek gyakorlásához feltételül szabják az illető »szabálysértésmentes« előéletét”.
A Szabs. tv. alapján a hátrányos jogkövetkezmények a szabálysértés miatti felelősségre
vonáshoz kötődnek. Az egyes jogszabályok azonban a releváns szabálysértések körét ennél
szűkebben vonják meg.
Az egyik megoldás olyan értékelést igénylő ismérvek alkalmazása, mint például
„akinek a horgászattal, a halászattal vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési
felelősségét megállapították” [2013. évi CII. törvény 43. § (2) bek. c) pont]. A másik megoldás az érintett szabálysértési tényállásokat taxatíve felsorolja, így például bizonyos haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben
nem alkalmazható, aki ellen a tervezett alkalmazását megelőző két évben ipari robbantóanyaggal és pirotechnikai termékekkel, lőfegyverrel, közbiztonságra különösen veszélyes
eszközzel kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, számszeríj vagy szigonypuska jogellenes
használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki vagy intézkedést alkalmaztak [2005. évi CIX. törvény
5. § (2) bek. d) pont].
Bizonyos esetben a jogszabály csak egyetlen szabálysértési tényállás miatti felelősség
megállapításához fűz hátrányos jogkövetkezményt, így az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha a tanköteles gyermekének mulasztása
miatt szabálysértés elkövetéséért három hónapon belül jogerősen elmarasztalták [2011. évi
CVI. törvény 1. § (4a) bek. ab) alpont].
A Szabs. tv. szerint a mentesülés ideje két év, ami gyakran egybeesik más jogszabályok rendelkezéseivel. A haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó munkakörben nem alkalmazható, aki ellen a tervezett alkalmazását megelőző
két évben például lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés miatt büntetést szabtak ki vagy
intézkedést alkalmaztak [2005. évi CIX. törvény 5. § (2) bek. d) pont].
Vannak azonban olyan más jogszabályok, amelyek ennél rövidebb határidőt is meghatároznak. Utóbbi esetekben a hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatósága tekintetében
nem a Szabs. tv. 25. §-a, hanem a másik jogszabály az irányadó. Így például amennyiben
a kérelmező szabálysértési felelősségét lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogerősen megállapította, akkor a határozat jogerőre emelkedését követő
hat hónapig lőfegyver gyártására (tűzfegyver tartására) vonatkozó engedély nem adható,
illetve hosszabbítható meg [2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bek. d) pont].

304

A szabálysértési jog tankönyve

A Szabs. tv. 25. §-acsak az olyan hátrányos jogkövetkezményekre vonatkozik, amelyeket más jogszabály (azaz nem a Szabs. tv.) fűz a szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz. Az olyan hátrányos jogkövetkezmények alól, amelyeket a szabálysértési kódex fűz
a szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz, az eljárás alá vont személy a Szabs. tv. 25. §-a
alapján nem mentesül. A szabálysértési büntetés kiszabására, illetve az ismételt elkövetésre
vonatkozó rendelkezések is az újabb szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző
két éven belüli [Szabs. tv. 21. § (2) bek.], illetve „hat hónapon belüli” [Szabs. tv. 23. § (1) bek.]
felelősségre vonáshoz kötik alkalmazásukat (vesd össze: 5.2.3., illetve 5.2.5. pontok).
A szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz fűzött hátrányos jogkövetkezmények
alkalmazásának feltétele a szabálysértési nyilvántartás és az abból való adatigénylés (vesd
össze: 18.3.3.2. pont)
A szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz fűzött hátrányos jogkövetkezmények
alóli mentesüléstől el kell különíteni szabálysértési nyilvántartásból való törlést (vesd össze:
18.3.1. pont).

18. A szabálysértési nyilvántartási rendszer
Jogeset 18. A szabálysértési hatóság F. G.-t 2015. május 12. napján közbiztonságra
különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 198. §) miatt
pénzbírsággal sújtotta. A határozat, mivel nem nyújtottak be ellene kifogást, 2015.
május 29. napján jogerőre emelkedett. Szerepel-e még F. G. ezen elmarasztalása 2017.
május 31. napján a szabálysértési nyilvántartásban?

18.1. A szabálysértési nyilvántartási rendszer kialakítása
18.1.1. Országos adatbázis igénye
A szabálysértési előélet megállapíthatósága érdekében már az 1999. évi Sztv. idején sürgető
igényként merült fel – a bűnügyi nyilvántartáshoz hasonló – központi nyilvántartás létrehozása. Egyes közigazgatási jogszabályok ugyanis (például a fegyverengedélyezés terén) a hatósági engedély megadását többek között szabálysértési előéleti feltételekhez kötötték (vesd
össze: 17.11. pont). Központi szintű, országos adatbázis hiányában ennek megállapítása csak
több szabálysértési hatóság megkeresésével volt lehetséges. A szabálysértési hatóságok helyi
nyilvántartásokat vezettek, és azokban az elkövető lakóhelye szerinti illetékesség alapján
szerepeltették az elkövető személyes adatait, az elkövetett szabálysértéseit és a kiszabott
szankciókat, a határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig. Azonban az általánostól
eltérő, más illetékességi szabály alkalmazásakor, vagy lakó-, illetve tartózkodási hely változásakor sok esetben nem jutottak el a nyilvántartandó adatok a helyi nyilvántartáshoz.
Mindez rontotta az elkövetéstől számított két évre visszamenőleges szabálysértési előélet
tisztázásának pontosságát, amely már akkor is büntetéskiszabási szempont volt [1999. évi
Sztv. 23. § (2) bek.].
Az országos nyilvántartás megvalósítása, egyben az uniós kötelezettségek, valamint
a szabálysértési szankciók hatékonyabb érvényesítése érdekében az első lépést az 1999. évi
Sztv. 2008. évi módosítása jelentette (2008. évi LXXIX. törvény 16. §). Ennek alapján
2010. január 1. napjától létrejött a Központi Szabálysértési Nyilvántartás (a továbbiakban:
KSzNy), amely egységesen tartalmazta a minden szabálysértési hatóság által megállapított
szabálysértési szankcióra és annak végrehajtására vonatkozó adatokat. A rendszer működésének szabályozása figyelemmel volt az adatvédelem alkotmányos követelményeire is,
meghatározva a nyilvántartás kezelésével kapcsolatos garanciális szabályokat. A nyilvántartási eljárás azonban nem a szabálysértési eljárás része volt, ezért arra a Ket. hatósági
nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezéseit kellett alkalmazni, amelyeket kiegészített
az adatszolgáltatás részletes szabályait tartalmazó végrehajtási rendelet [59/2009. (XI. 3.)
IRM rendelet (hk.)]. A KSzNy tiszta lappal kezdett, ugyanis a milliós nagyságrendű vissza
menőleges adatrögzítés végrehajtása csak késleltette volna a rendszer működését.
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A KSzNy rendszerébe történő elektronikus adatátvitel informatikailag – rendszerrendszer kapcsolat útján – mindössze a rendőri szabálysértési hatóságok által alkalmazott
Robotzsaru rendszerből lett volna megoldható, de abból sem az előírt adattartalommal.
Célszerűbb megoldást jelentett az átmenet időszakában a kettős priorálás, vagyis a központi
nyilvántartás adatai mellett a korábbi helyi nyilvántartásokban való ellenőrzés. Sajnálatos
módon a rendszer-rendszer kapcsolattal nem rendelkező szabálysértési hatóságok és bíróságok az adatközlési kötelezettségeiknek csak részlegesen vagy késedelemmel tettek eleget,
így ez nagyban befolyásolta a központi adatbázis pontosságát és naprakészségét.
18.1.2. A nyilvántartási rendszer létrehozása
A Szabs. tv. a KSzNy továbbfejlesztésével rakta le a szabálysértési nyilvántartási rendszer
(a továbbiakban: SzNyR) jogi alapjait. Ez minőségi változást hozott, a törvény címébe is bekerült, a szabályozás pedig kiteljesedett, önálló résszel bővült a szabálysértési joganyag.
A részletszabályok azonban továbbra is külön végrehajtási rendelet [21/2012. (IV. 13.) BM
rendelet (a továbbiakban: Szny. Vhr.)] megalkotását igényelték. 2013. szeptember 1. napjától az SzNyR szabályozásának módosítását (2013. évi XCIII. törvény), új alcímekkel
való kiegészítését indokolta az adatszolgáltatás rendjének megváltozása, az egyes adatok
nyilvántartásának pontosítása, az adatközlési kötelezettséggel kapcsolatos adattartalom bővülése, az adatközlő szervek változása, valamint az elektronikus úton, egyedi informatikai
alkalmazás igénybevételével történő adatigénylés lehetősége, továbbá az egyéb technikai
pontosítások.
Az SzNyR mint közhiteles hatósági nyilvántartás integrálja a szabálysértési adatokat,
a nyilvánt artó és az adatközlő szerveket, valamint a nyilvántartások működtetéséhez
szükséges informatikai és egyéb összetevőket. A rendszer részét képező szabálysértési
nyilvántartásoknak eleget kell tenniük a velük szemben támasztott törvényességi követelményeknek. Az SzNyR adatbázisa teljes körűnek tekinthető, mivel átfogja a szabálysértésekkel
kapcsolatos szabályozás egészét (helyszíni bírságolás, szabálysértési eljárás lefolytatása,
az elkövetők, cselekményeik és kapott szankcióik, végrehajtási eljárás). Hitelessége az eljáró,
adatközlésre köteles szervek által egységesen, pontosan és naprakészen teljesített – elektronikus – adatbevitellel valósul meg. Az adatkezelés vonatkozásában érvényesülnek a biztonságosságra és a megbízhatóságra vonatkozó elvárások, amelyek megnyilvánulnak a célhoz
kötöttség, az állandó és gyors elérhetőség, a zárt védelmi rendszer, valamint az adatvédelmi
szabályok szigorú betartása terén egyaránt.
Az SzNyR a személyazonosító adatok nyilvántartásából, a szabálysértési nyilvántartásokból, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak nyilvántartásából álló komplex rendszer.
A közérdekű munkával kapcsolatos foglalkoztatási nyilvántartásról lásd a tankönyv
17.4.7. pontját. A szabálysértési jogsegéllyel kapcsolatos nyilvántartásról lásd a tankönyv
19. fejezetét.
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18.1.3. A szabálysértési nyilvántartó szerv
Az adatkezelői feladatokat kezdetben továbbra is – a kormány által kijelölve – a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) [276/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet a KEKKH létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 8. §] mint szabálysértési nyilvántartó szerv látta el. 2017. január 1. napjától azonban a kormány az államigazgatási
szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakításával
összefüggésben [1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési
szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos
intézkedésekről] megszüntette a KEKKH-t [379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 80. §], feladatait pedig a Belügyminisztérium szervezetébe integrálta, és azt az újonnan létrehozott,
a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár (BM NYHÁT) feladatává tette,
akinek a továbbiakban kötelessége ellátni a jogszabályban a nyilvántartó szerv részére
meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat az SzNyR-rel kapcsolatban [15/2014.
(IX. 5.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 66/A. §].
18.1.4. A törvényességi felügyelet
A rendszer részét képező nyilvántartások törvényességi felügyeleti jogát – a bűnügyihez
hasonlóan – az ügyészség [Ütv. 2. § (1) bek. e) pont], a Szabs. tv. által nevesítetten a Legfőbb
Ügyészség gyakorolja, a számára biztosított törvényes eszközök igénybevételével.

18.2. Az SzNyR alrendszerei
18.2.1. A személyazonosító adatok nyilvántartása
Az SzNyR adatvédelmi okokból külön kezeli a személyazonosító adatok nyilvántartását
(a továbbiakban: személyi nyilvántartás) a szabálysértési nyilvántartásoktól. Személyes
adatnak minősül minden az érintettel kapcsolatba hozható adat, amely alapján a személyre
következtetés vonható le (Info. tv. 3. § 2. pont). Bár a szabálysértési adatokat személyhez
kötötten tartják nyilván, adatvédelmi okokból közvetlenül nem lehetnek az érintetthez rendelhetők. Az SzNyR természetesen csak azon személyek azonosítását szolgálja, akik bekerültek a szabálysértési nyilvántartásokba, azaz szabálysértési előéletük vizsgálata szükséges.
A személyi nyilvántartás az azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazza, amelyeket
az adatközlésre kötelezett szervek kötelesek rögzíteni.
Belföldinek minősülő (Magyarországon élő magyar és nem magyar állampolgárságú)
személy vonatkozásában ezen adatok az alábbiak:
• családi és utóneve(i);
• születési (előző) családi és utóneve(i);
• neme;
• születési helye és ideje;
• anyja születési családi és utóneve;
• személyi azonosítója;
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•
•
•
•

állampolgársága (hontalansága);
lakcíme és értesítési címe (előző címe);
kapcsolati kód;
a nyilvántartott elhalálozásának ténye és időpontja.

Külföldön élők esetében egyes adatokat (születési adat, anyja neve, lakcíme) csak akkor
kell nyilvántartásba venni, ha azok rendelkezésre állnak, a személyi azonosító helyett
pedig útlevelének vagy tartózkodási engedélyének számát kell rögzíteni.
Az adatközlő tudomására jutó adathiba esetén annak tényét és a helyes adatot haladéktalanul meg kell küldeni. A nyilvántartott adatváltozásáról, elhalálozásáról – a tudomásszerzéstől számított három napon belül – értesíteni kell a szabálysértési nyilvántartó
szervet.
A nyilvántartó szerv az adatot – minden adatkezelői tevékenység előtt – elektronikus úton
összehasonlítja a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, illetve az idegen
rendészeti nyilvántartásban szereplő adatokkal. Az adategyeztetés során észlelt adatváltozásokat haladéktalanul és automatikusan (ügyintézői közreműködés nélkül) vezeti át.
Adatvédelmi előírás, hogy az érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehet
azonosítható, ezért a személyazonosító adatok nyilvántartási ideje azonos a szabálysértési
nyilvántartásokban szereplő adatok megőrzési idejével.
18.2.2. A szabálysértési nyilvántartások
A szabálysértést elkövetett személyek nyilvántartásába új elemként került be a helyszíni
bírságolt személyek nyilvántartása, ami különösen indokoltnak tekinthető azon szabályozási koncepció függvényében, miszerint helyszíni bírság kiszabására bármely szabálysértés elkövetőjével szemben sor kerülhet, sőt a hat hónapon belüli egy vagy több újabb
szabálysértés elkövetése esetén az általánosnál nagyobb lehet a bírság maximuma (vesd
össze: 5.2.6.3. pont). A helyszíni bírságolásból származó milliós nagyságrendű, elsősorban
a rendőrség, illetve a közterület-felügyelet tevékenységéből származó adat azonban igen
nagy leterhelést jelent az SzNyR számára. Ugyanakkor feltétlenül hasznosnak tekinthető
egyrészt a szabálysértések elkövetésének, illetve felderítésének, másrészt az előélet értékelésének, valamint a bírság végrehajtásának figyelemmel kísérése vonatkozásában.
A szabálysértési jog kriminalizálódását mutatja az az igény, hogy a büntetőeljáráshoz
hasonlóan létrehozták a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartását is. Ez különösen hasznos az eljáró hatóságok számára, továbbá biztosítja a szabálysértési eljárások
gyors lefolytatását megfogalmazó elvárás teljesülésének ellenőrizhetőségét is.
Eredetileg a szabálysértési nyilvántartások részét képezte az SzNyR használatára
jogosultak nyilvántartása is, de ezt a bevezetőben említett 2013. évi módosítás során
a jogalkotó áthelyezte az SzNyR részeit tartalmazó rendelkezésbe [Szabs. tv. 150. §
(1) bek.]. A változtatás logikus következménye annak, hogy ebben a nyilvántartásban
nem szabálysértési adatokat, hanem az azokhoz történő hozzáférés regisztrálását biztosító adatokat kezelnek.
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18.2.2.1. A szabálysértést elkövetett és a helyszíni bírságolt személyek nyilvántartása
A szabálysértést elkövetett és a helyszíni bírságolt személyek nyilvántartása (jogerősen befejezett ügyek nyilvántartása) személyi adatokat nem tartalmaz, az elkövető a kapcsolati kód
alapján azonosítható. Ezáltal az előéleti (helyszíni bírságolási, szabálysértési eljárási) adatai
könnyen megállapíthatók. Ellentmondást okoz azonban, hogy a kétféle felelősségre vonás
szerint az adatok nem válnak szét, annak ellenére hogy a Szabs. tv. az ismételt elkövetés vonatkozásában csak az adott eljárási forma keretében korábban jogerősen kiszabott büntetések
figyelembevételét engedi meg [vesd össze: Szabs. tv. 23. § (2) bek. a) pont és 99. § (11) bek.].
A Szabs. tv.-benrögzített, igen kibővült adattartalmat az indokolja, hogy az elkövető
szabálysértési előéletéről teljes körű és aktuális információk szerepeljenek minden szabálysértési eljárásban részt vevő szerv vagy személy számára. A jogalkotó célja az volt, hogy
a szabálysértési eljárásban kezelendő valamennyi adatot a közreműködők az SzNyR-ből
ismerhessék meg, továbbá a gyakorlatban szükséges statisztikák egyetlen központi helyről
és azonnal teljesíthető módon elkészíthetők legyenek.
Adatközlésre kötelezettek:
• az eljáró szabálysértési hatóság [Sznyr. Vhr. 5. § (1) bek.] a szabálysértési cselekmény,
az érdemi határozat, a kifogás elbírálása, a kiszabott szankció teljesítése, illetve végrehajtása, továbbá az ügyészi felhívás (indítvány) elbírálása vonatkozásában;
• az előkészítő eljárást lefolytató szerv [Sznyr. Vhr. 5. § (2) bek.] az elzárás rendőrségi
fogdán történő végrehajtására, továbbá a Szabs. tv. 153. §-ának (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás szerinti adatokra nézve;
• az eljáró bíróság [Sznyr. Vhr. 7. §] az elzárással is büntethető szabálysértési cselekmény és elbírálása (az előkészítő eljárást lefolytató szerv is teljesítheti), közérdekű
munka elzárásra átváltoztatása, a szabálysértési elzárás próbaidőre felfüggesztése,
avagy végrehajtásának elhalasztása, perújítás esetén az elzárás végrehajtásának
felfüggesztése vagy félbeszakítása, továbbá a határozata ellen benyújtott alkotmányjogi panaszt elbíráló alkotmánybírósági döntés vonatkozásában;
• a büntetőügyben eljáró bíróság szabálysértés tárgyában hozott döntése esetén
[Be. 337. § (1) bek.] a végrehajtásért felelős általános szabálysértési hatóság útján;
• a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter vagy a köztársasági elnök [Sznyr.
Vhr. 9. §] a méltányossági kérelem elbírálása során hozott döntése vonatkozásában,
de ha nem teljesíti, akkor azt az ügyben érdemi döntést hozó szabálysértési hatóság,
illetve bíróság esetén az általános szabálysértési hatóság köteles pótolni;
• a büntetés-végrehajtási intézet [Sznyr. Vhr. 10. §] a szabálysértési elzárás végrehajtása – félbeszakítása, letöltése, azonnali szabadítás elrendelése – vonatkozásában;
• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy [Sznyr. Vhr. 11. §] a helyszíni bírság kiszabása, felülvizsgálata, valamint megfizetése vonatkozásában, kivéve
a gépjárművezető távollétében alkalmazott helyszíni bírságot;
• az állami foglalkoztatási szerv [Sznyr. Vhr. 11/A. §] a közérdekű munkára való jelentkezés, illetve annak teljesítése vagy elmaradása vonatkozásában;
• a központi bírságkezelő szerv – a kormány kijelölése alapján az Országos Rendőrfőkapitányság – a pénzbírság, a helyszíni bírság, a rendbírság és a szabálysértési
költség befizetése tekintetében [117/2017. (V. 29.) Korm. Rendelet, Sznyr. Vhr.
11/B. §].
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Adatközlési kötelezettségüket a fentieknek általában a jogerőtől vagy a tudomásszerzéstől
(közléstől) számított három napon belül, az állami foglalkoztatási szerveknek, valamint
a központi bírságkezelő szervnek haladéktalanul kell teljesíteniük.
A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság (vesd össze: 14.6. pont) eltérő
megítélését az okozza, hogy az ilyenkor nem válik jogerőssé. Teljesítése esetén sincs hozzá
rendelhető elkövető, így csak statisztikai adatot képez. Ellenkező esetben – tudomásul
vétele, illetve befizetése hiányában – feljelentést kell tenni, így az ügy először az eljárási
nyilvántartásba fog kerülni, és megszüntetése esetén ott is marad. A jogerősen befejezett
ügyek nyilvántartásába csak az elkövető eredményes és jogerős felelősségre vonása esetén
kerülhet be.
18.2.2.2. A szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartása
Az SzNyR a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásának (a továbbiakban:
eljárási nyilvántartás) létrehozásával pótolta a KSzNy azon hiányosságát, hogy az eljáró hatóságoknak nem volt információjuk arról, ha egy másik hatóságnál is folyt eljárás az eljárás
alá vont személlyel szemben. A szabálysértési ügyben eljárók számára több szempontból
is hasznos ez az adattár, különös tekintettel az áttételi, a szabálysértési előéleti, valamint
a halmazati szabályok figyelembevételére.
Az eljárási nyilvántartásban azon személyek adatait kell kezelni, akikkel szemben
szabálysértési eljárás indult. Szabálysértési eljárás alatt az előkészítő (vesd össze: 15.4. pont)
és a perújítási (vesd össze: 13.5. pont és 15.6.3. pont) eljárást is érteni kell. E nyilván
tartásba az a hatóság vagy szerv szolgáltat adatot, amely előtt az eljárás folyamatban van,
így ez lehet a szabálysértési hatóság vagy a bíróság, valamint az előkészítő eljárást lefolytató
szerv. Az adatközlésre kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítésére, vagyis az adatoknak
a szabálysértési nyilvántartó szervhez történő továbbítására általában – az eljárás megindításától vagy átvételétől, avagy a meghatározott eljárási cselekménytől számított – három nap
áll a rendelkezésére.
Az eljárási nyilvántartás a kapcsolati kódon kívül tartalmazza:
• az eljárás alapjául szolgáló szabálysértéssel kapcsolatos adatokat (megnevezése, az elkövetés helye és ideje, az okozott kár, vagyoni hátrány mértéke);
• a szabálysértési eljárás megindításával kapcsolatos adatokat (időpontja, az ügy
száma, az eljáró szerv megnevezése, ügyek egyesítése, áttétel);
• az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos adatokat (őrizet, elővezetés, eljárásfelfüggesztés, illetve közvetítői eljárásra utalás, eljárásmegszüntetés).
A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési eljárás jogerős befejezéséig kezeli
az eljárási nyilvántartásban szereplő adatokat, ezt követően ugyanis az innen való törlése
mellett átkerül a jogerősen befejezett ügyek adattárába.
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18.2.3. A szabálysértési nyilvántartási rendszer használatára jogosultak
nyilvántartása
Az SzNyR használatára jogosultak nyilvántartásának (a továbbiakban: használatra jogosultak nyilvántartása) a létrehozását a használó személyek azonosíthatósága, azaz személyazonosító adataik kezelése indokolta. Az SzNyR-ben kezelendő adatok közhitelességét
az elektronikus úton közvetlen hozzáférésre jogosult szervek, illetve személyek biztosítják,
így elengedhetetlen adatrögzítő tevékenységük ellenőrizhetősége. E nyilvántartás elősegíti
a jogszerűtlen adatkezelés megelőzését, illetve az esetleges visszaélések miatti felelősségre
vonást, továbbá lehetőséget biztosít az érintett önrendelkezési jogának érvényesüléséhez.
A büntetőeljárás során az illetékes nyomozóhatóság, ügyészség és bíróság számára
a Be. lehetővé teszi, hogy az elkövetőnek mind a bűnügyi, mind a szabálysértési előéletét
figyelembe vegye, ezért indokolt, hogy a bűnügyi nyilvántartáshoz való közvetlen hozzáférés mellett az SzNyR releváns adataihoz való hozzáférésük is biztosítva legyen.
E nyilvántartás kiterjed:
• a szabálysértési nyilvántartásokban adatközlési és lekérdezési jogosultsággal rendelkező szervekre;
• az adatátvételre közvetlen hozzáféréssel jogosult szervekre;
• az SzNyR-rel kapcsolatos, törvényben meghatározott feladatokat ellátó egyéb szervekre.
Tartalmazza a fenti szervek meghatározott adatait (a szerv megnevezése, elérhetőségei, jogosultságával kapcsolatos adatok,a nevében a hozzáférésre felhatalmazott személy adatai
és jogosultságának keretei), valamint az informatikai rendszerek használatához szükséges
technikai adatokat, egyedi azonosítót és jelszót (Szny. Vhr. 23. §).

18.3. Adatkezelési szabályok
18.3.1. Az adatkezelés célja, ideje és az adatok törlése
18.3.1.1. Az adatkezelés célja
A szabálysértési nyilvántartásokban való adatkezelés célja:
• a szabálysértési eljárások gyors lefolytatása, valamint a végrehajtási rendszer megerősítése;
• az adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának biztosítása;
• mások jogainak és biztonságának védelme az Info. tv.-benmeghatározottak szerint.
A célhoz kötöttség mellett az adattakarékosság, valamint az adatok minőségének követelménye is a nemzetközi alapelvek közé tartozik, amelyek a tisztességesség és a törvényesség
kritériumán túl a pontos, teljes és naprakész adatok – szükséges ideig történő – kezelését
teszi az adatkezelő kötelezettségévé. Ezen követelmények az adatkezelés valamennyi szakaszára kiterjednek. Az adatkezelés célja határozza meg az adatfelvételbe bevont érintettek
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körét, a cél eléréséhez szükséges adatfajtákat, megőrzési idejüket, kizárva ezzel a készletezésre vagy később meghatározott célból végzett adatgyűjtést.
18.3.1.2. Az adatkezelés ideje
A szabálysértési nyilvántartásokban történő adatkezelés ideje:
• a szabálysértést elkövetett és a helyszíni bírságolt személyek adatai vonatkozásában
a jogerőtől számított három év;
• a szabálysértési eljárás alatt állók adatai esetén az eljárás jogerős befejezéséig tart;
• eredményes közvetítői eljárást folytatók adatainál a befejezést követő egy év.
Jogeset 18. megoldása. F. G. elmarasztalása 2017. május 31. napján még szerepel a szabály
sértési nyilvántartásban, egészen 2018. május 29. napjáig. F. G. 2017. május 31. napján
már mentesült azon hátrányos jogkövetkezmények alól, amelyeket más jogszabály
[2005. évi CIX. törvény] a szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz fűz, mivel ennek
határideje az intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő két év
(vesd össze: 17.11. pont). Ha azonban 2017. május 5. napján egy másik szabálysértést
(például csendháborítást, Szabs. tv. 195. §) valósított meg, akkor a korábbi közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés (Szabs. tv. 198. §)
miatti felelősségre vonását súlyosító körülményként lehet értékelni. Az ugyanis
az újabb szabálysértés elkövetésének (ha nem is elbírálásának) időpontját megelőző
két éven belül történt (vesd össze: 5.2.3. pont).

Az SzNyR használatára jogosultak nyilvántartásában kezelt adatokat a jogosultság törlésétől
számított öt évig kell megőrizni.
18.3.1.3. Az adatok törlése
A nyilvántartásokban szereplő adatok törlése:
• a nyilvántartási idő elteltével nemcsak a szabálysértési, hanem a személyazonosító
adatok nyilvántartásából is törölni kell az érintett adatait;
• törölni kell az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogerős bírósági határozatban
szereplő személy adatait (a megsemmisítés közlése alapján);
• az eljárás jogerős befejezésekor az adatok az eljárási nyilvántartásból (az esetleges
adatvesztés elkerülése érdekében, biztonsági mentésként) először átmeneti adatállományba kerülnek, amelyből 24 órán belül kell áthelyezni a jogerősen befejezett
ügyek nyilvántartásába, és csak ezzel egyidejűleg szabad törölni.
A határozat jogerejével és az átmeneti adatállományba kerüléssel kapcsolatos problémákra
is tekintettel, nem elegendő az eljárás alá vont személy előéletét az eljárás megindításakor
ellenőrizni, arra a szankció kiszabásakor is figyelemmel kell lenni, ugyanis addig újabb
döntések is bekerülhetnek.
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18.3.2. Adatközlés
Az adatközlésre kötelezett személyek és szervek (a továbbiakban: adatközlő szerv):
• a szabálysértési hatóság;
• a bíróság;
• a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy;
• az előkészítő eljárást lefolytató (rendőri) szerv;
• a méltányossági döntést hozó személy (belügyminiszter, köztársasági elnök);
• a büntetés-végrehajtási intézet;
• az állami foglalkoztatási szerv.
Az adatközlő szerv felel az SzNyR-be továbbított adatok pontosságáért, teljességéért és napra
készségéért. Amennyiben utólag jut a tudomására valamely adathiba, úgy annak tényét,
valamint a helyes adatot haladéktalanul megküldi a szabálysértési nyilvántartó szervnek.
A nyilvántartó szerv az ellentmondó, valamint a nyilvánvalóan hibás adatok észlelésekor
az adatközlő szervnél haladéktalanul kezdeményezi az adatpontosítást.
Az adatközlő szervek – a meghatározott adatok vonatkozásában őket terhelő – adatközlési kötelezettségüket kizárólag elektronikus úton teljesítik a nyilvántartó szerv részére.
A számítástechnikai alkalmazás útján történő adatközlés az adatközlő és a nyilvántartó
szerv közvetlen összekapcsolásával is teljesíthető, feltéve hogy a személyes adatok törvényi
szintű védelme, illetve az adatbiztonság feltételei biztosítva vannak.
Az adatbiztonságot az SzNyR személyi és szabálysértési nyilvántartásai vonatkozásában a szabálysértési nyilvántartó szerv által képzett kapcsolati kód (alfanumerikus azonosító) garantálja, aminek használatával a nyilvántartott személy személyazonosító adatai
– megfelelő technikai megoldással – hozzárendelhetők az egyes szabálysértési nyilvántartásokban tárolt adataihoz. A használatra jogosultak nyilvántartása pedig lehetővé teszi az adatokhoz közvetlenül hozzáférők személyazonosságának és elérhetőségének megállapítását.
18.3.3. Adatátvétel, adattovábbítás
A szabálysértési hatóságok és a szabálysértés miatt eljáró bíróságok, valamint a helyszíni
bírságolásra jogosultak kötelesek a Szabs. tv.-benelőírt adatok – meghatározott formában
és módon – közlésére, vagyis a nyilvántartási rendszerhez továbbítására. Természetesen
az adatközlő szervek maguk és más jogosultak (a továbbiakban: egyedi azonosítóval rendelkezők) feladatainak ellátása céljából közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen
hozzáférés) adatokat vehetnek át a nyilvántartásokból. Másoknak pedig célhoz kötötten,
adatigénylés alapján továbbíthat adatokat a nyilvántartó szerv.
18.3.3.1. Közvetlen hozzáférés
A személyi és a szabálysértési nyilvántartásokból – törvényben meghatározott feladataik
ellátása céljából – közvetlen hozzáféréssel, az adatok teljes körére kiterjedő adatátvételre
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jogosult a legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárás lefolytatása céljából [Be. 598. § (2a) bek. b) pont; Bv. tv. 46. § (4) bek. b) pont].
Meghatározott adatok átvételére jogosultak:
• a bíróság és a szabálysértési hatóság a közvetítői eljárással összefüggő adatok vonatkozásában;
• a méltányossági kérelem elbírálására jogosultak az elkövető szabálysértési előéletére
vonatkozó adatok vonatkozásában;
• a szabálysértési nyilvántartó szerv a sportrendezvényről történő kitiltásról a sportrendészeti nyilvántartás [a sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. §], a kitiltással
érintett kereskedelmi létesítmény, illetve kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszín vonatkozásában pedig az ellenőrzésére jogosult szerv részére
továbbít adatokat;
• az állami foglalkoztatási szerv a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kizáró ok [2011.
évi CVI. törvény 1. § (4a) bek. a) pont] fennállásának ellenőrzése céljából;
• a központi bírságkezelő szerv a kiszabott pénzbírságokra és helyszíni bírságokra
vonatkozó adatokat a bírságbefizetések azonosítása érdekében;
• mindazok továbbá, akiket a hatáskörükbe tartozó feladat ellátása (engedélykiadás)
érdekében törvény jogosít fel az adatok (elsősorban előéleti) megismerésére, így nevesítetten az erdészeti hatóság, a természetvédelmi hatóság, az állami adóhatóság.
Az adattovábbítás módjai:
• az erre a célra kialakított, az SzNyR távoli elérését lehetővé tévő számítástechnikai
alkalmazás útján egyedi azonosítóval rendelkező személynek;
• számítástechnikai rendszerek közvetlen összekapcsolásával (a nyilvántartó szerv
által kialakított rendszerkapcsolati modell használatával).
Az adattovábbítás csak akkor lehetséges, ha a közölt ismérveknek csak egy személy adata
felel meg, kivéve azt az esetet, hogy a közvetlen hozzáféréssel az adatok teljes körének átvételére jogosultak [Szabs. tv. 157. § (1) bek.] részére többes találat is továbbítható.
Egyes helyszíni bírság kiszabására jogosult személyek (természetvédelmi őr, önkormányzati természetvédelmi őr, erdővédelmi szolgálat tagja, halászati őr, mezőőr) [Szabs.
tv. 39. § (2) bekezdés f)–i) pont] számára az elektronikus hozzáférés feltételei nem adottak,
így az adatátvételük rövid úton (telefonon) is történhet.
Feltételei:
• a jogosult szerv megnevezése;
• a felhatalmazott személy egyedi azonosítója;
• az adatátvétel célja, jogalapja;
• az érintett (nyilvántartott) személy azonosításához szükséges, illetve elégséges adatok.
A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartásokból elektronikus úton,
egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, haladéktalanul biztosítja a közvetlen adathozzáférést az arra jogosultak számára. Köteles azonban a jogosultságot ellenőrizni és a jogosult figyelmét felhívni az adatok jogszerű felhasználásának követelményére (adatvédelmi
záradékban). A gyakorlatban az elektronikus úton történő közvetlen hozzáférés egyes
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helyszíni bírságolásra jogosultak részére nincs biztosítva, ezért a Szabs. tv. lehetővé teszi
ezen személyeknek a rövid úton (telefonon) történő adatbeszerzést [Szabs. tv. 157. § (5) bek].
18.3.3.2. Adatigénylés alapján
Azon szervek, amelyek számára a Szabs. tv. közvetlen hozzáférést nem biztosít, azonban
adatigénylésre jogosultak, azt nem csak papíralapon, hanem elektronikus úton is előterjeszthetik. Miután az ilyen kérelmező nem fér hozzá közvetlenül a nyilvántartás adataihoz,
esetében az SzNyR kezelésére jogosult személy dönt arról, hogy azt megkaphatja-e. Pozitív
döntés esetén a választ (a kért adatokat) szintén elektronikus formában juttatja el az adatigénylőhöz.
Az adatigénylés feltételei:
• az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározása;
• a nyilvántartó általi adattovábbítást és az igénylő részéről történő átvételt lehetővé
tevő törvényi rendelkezés.
Az adatigénylés tartalma:
• az adatigénylés tárgyát képező személy személyes adatai;
• az adatigénylő pontos megnevezése és címe.
Az adatigénylés módjai:
• papíralapú;
• elektronikus úton előterjesztett igény (a kormány által biztosított w
 ww.nyilvantarto.hu
adatelérési felületen keresztül).
Az adatigénylés teljesítése:
• az adatigénylés (megvizsgálása alapján) megfelelőnek minősül (az igénylő jogosult
megkapni a kért adatokat);
• a megjelölt személy azonosítása sikeres, vagyis egyértelmű;
• elektronikus úton továbbítás közvetlen hozzáféréssel előterjesztett kérelemnél;
• kérelemre hatósági bizonyítvány kiállításával;
• határideje a beérkezéstől számított 10 nap.
Hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei:
• a kérelem tartalmazza a kérelmező személyes adatait, a hatósági bizonyítvány címzettjének pontos megnevezését és postázási címét, az arra vonatkozó nyilatkozatot,
hogy mely adat, tény igazolása céljából kéri;
• az illeték [általános tételű eljárási illeték – 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bek.]
megfizetésének igazolása.
Kézbesítése a kérelmező vagy az általa meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére
történik.
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18.3.4. Adatbiztonság
Az SzNyR adatbiztonságáról a szabálysértési nyilvántartó szerv gondoskodik, a lehetséges
legmagasabb szintű védelmet nyújtó megoldás alkalmazásával. Ennek megfelelően köteles
az adatkezelés folyamatát úgy megtervezni és a hozzáférés szabályait úgy meghatározni,
hogy elkerülje a személyes adatok jogellenes felhasználásának lehetőségét.
Az adatbiztonság tartalma:
• a nyilvántartásokban kezelt adatok fizikai megsemmisülés elleni védelme;
• az adatkezelési eljárások és az adatállományok biztonsága;
• az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.
Az adatbiztonságot szolgáló (a szabálysértési nyilvántartó szerv által vezetett) technikai
nyilvántartások az alábbiak:
• a szabálysértési tényállások nyilvántartása;
• üzemeltetési napló;
• technikai háttérnyilvántartás (napló, gép- és szoftvernyilvántartás).
Az összes adatkezelési műveletet (technikai azonosítóját és adatait) naplózni kell. A rendszer működtetéséhez szükséges műveleteket pedig csak a nyilvántartó szerv engedélyével
lehet végrehajtani.
18.3.5. Adattovábbítási nyilvántartás
Az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése érdekében a szabálysértési nyilvántartó
szerv adattovábbítási nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza:
• az adatok továbbításának célját;
• időpontját;
• jogalapját;
• címzettjét;
• a továbbított személyes adatok körét;
• az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját.
A szolgáltatott adatok azonban nem képezik az adattovábbítási nyilvántartás részét.
Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosultak:
• az érintett (az adatszolgáltatás alanya) a tájékoztatáshoz fűződő joga alapján, de
jogosultsága nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési vagy bűnüldözési érdekből korlátozható vagy kizárható (rendőrségnek, nemzetbiztonsági szolgálatnak való adatszolgáltatás vonatkozásában);
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
• bűncselekmény gyanúja esetén az illetékes nyomozóhatóság és az ügyész;
• az érintett szabálysértési hatóság vezetője;
• a nemzetbiztonsági szolgálatok.
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Az adattovábbítási nyilvántartás megőrzési ideje – az Info. tv. személyes adatokra vonatkozó előírásával összhangban – az adattovábbítástól számított öt év.

18.4. Szabálysértési statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás
és adatszolgáltatás
A Szabs. tv. csak érintőlegesen foglalkozik e témakörrel. Kimondja ugyan, hogy adattovábbítás statisztikai és tudományos kutatási célra kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon történhet, a részletszabályok meghatározását a szabálysértési szabályozásért
felelős miniszterre bízza. A vonatkozó rendelkezéseket a Szabs. Vhr.-bentalálhatjuk meg
(IV. fejezet).
Szabálysértési statisztikai adat: a statisztikai adatlapon szereplő adattal összefüggő,
személyazonosításra nem alkalmas tény, valamint az e tényből levont következtetés.
Szabálysértési statisztikai adatgyűjtők (a továbbiakban: adatgyűjtők) az alábbiak:
• a szabálysértés miatt eljáró hatóságok;
• a szabálysértési ügyekben eljáró járásbíróságok és törvényszékek;
• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szervek és személyek;
• a szabálysértési elzárást végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetek;
• a közérdekű munka végrehajtásában közreműködő állami foglalkoztatási szerv;
• a pénzbírság vagy a helyszíni bírság befizetése tekintetében a központi bírságkezelő
szerv.
Az adatgyűjtők statisztikai adatokkal kapcsolatos feladatai:
• az adatok folyamatos gyűjtése saját hivatali szervezetükben a hatáskörükbe tartozó
eljárások során;
• az adatok rögzítése arra alkalmas egyedi informatikai alkalmazással;
• az adatok haladéktalan és dokumentált adatátadása a szabálysértési eljárás befejezését követően a szabálysértési nyilvántartó szervnek.
A statisztikai adatgyűjtési kötelezettség a Szabs. Vhr. 3. mellékletében meghatározott adatokra terjed ki:
• a feljelentéssel;
• az eljárással (jogorvoslatival is);
• a szankciókkal;
• a végrehajtással;
• egyéb adatokkal
összefüggésben.
E feladatukat a szabálysértési hatóságok kezdettől fogva, a bíróságok pedig 2014. május
15. napjától kötelesek teljesíteni.
A szabálysértési statisztikai adatokat a szabálysértési nyilvántartó szerv tárolja és őrzi,
és a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Belügy
minisztérium) rendelkezésére bocsátja.
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A belügyminiszter köteles gondoskodni:
• a szabálysértési nyilvántartó szerv által a minisztériuma rendelkezésére bocsátott
szabálysértési statisztikai adatok feldolgozásáról;
• a feldolgozott statisztikai adatok minden év augusztus 1. napjáig a tárgyév első
félévére, március 1. napjáig a tárgyévet megelőző évre vonatkozó közzétételéről
minisztériuma honlapján való megjelentetésével, valamint az érintett szabálysértési
adatgyűjtőknek történő közvetlen megküldésével;
• statisztikai összesítések, leválogatások, kimutatások és elemzések készítéséről
és azok hozzáférhetővé tételéről, illetve az azt kérelmezők rendelkezésére bocsátásáról (térítésmentesen);
• a statisztikai adatokból készített feldolgozások és elemzések tárolásáról és megőrzéséről.
SZABÁLYSÉRTÉSI
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
közhiteles hatósági nyilvántartás
törvényességi felügyelet:
Legfőbb Ügyészség

személyazonosító
adatok
nyilvántartás
az adatokat addig
kezeli, amíg
a nyilvántartott
benne van
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módosításakor,
javításakor
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lakcímnyilvántartás
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Összefoglaló ábra a szabálysértési nyilvántartási rendszer működéséről

19. A szabálysértési jogsegély
Jogeset 19/a. A szlovén Celjei Járásbíróság (Okrajno sodišče v Celju) a jogerős külföldi határozatban foglalt és meg nem fizetett pénzbírság végrehajtásának a magyar
hatóságok részére való átadását kezdeményezte Zs. L. pécsi lakossal szemben.
Az irányadó tényállás szerint Zs. L.-t a szlovén hatóság jogerős határozattal 300 euró
pénzbüntetéssel sújtotta, mert az általa vezetett személygépkocsival Szlovénia
A1 autópályáján úgy közlekedett, hogy nem rendelkezett az autópálya használatához
szükséges érvényes matricával. A járásbíróság a végrehajtás átadására irányuló megkeresését megküldte az illetékes központi hatóság, az ORFK részére.
Jogeset 19/b. A holland Központi Végrehajtási Hatóság (Centraal Justitieel Incasso
bureau) Á. Zs. budapesti lakossal szemben a jogerős külföldi határozatban foglalt
és meg nem fizetett pénzbírság végrehajtásának a magyar hatóság részére való átadását kezdeményezte. Az irányadó tényállás szerint Á. Zs. budapesti lakost a holland hatóság jogerős határozatban 83 euró pénzbüntetéssel sújtotta, mert a hollandiai
A2 autópályán, a De Ronde Venen községhez tartozó Baambrugge településnél
az általa vezetett személygépkocsival a megengedett 100 km/h helyett 111 km/h sebességgel közlekedett.

19.1. A szabályozás története
19.1.1. Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban
Az Európai Unió céljai közé emelte a „szabadság, biztonság és jog térségének” létrehozását,
és ezen folyamat részeként elfogadta a kölcsönös elismerés elvét, amelynek mind a polgári,
mind a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés alapjává kellett válnia.
A kölcsönös elismerés elve a tagállamok egymás jogrendszerébe vetett bizalmát intézményesíti, ami fontos lépés volt az európai bűnüldözés egységesítése felé. Legáltalánosabb
értelemben azt jelenti, hogy az EU egyik tagállama külön vizsgálat vagy értékelés nélkül
elfogadja a másik állam igazságszolgáltatási szervének határozatát, és azt tartalma szerint
végrehajtja, mintha a saját nemzeti döntése lenne.
Az 1999-benelfogadott schengeni végrehajtási egyezmény (a továbbiakban: SVE) tartalmaz szabálysértéssel kapcsolatos rendelkezéseket is. Az amszterdami szerződéshez fűzött
jegyzőkönyvben a tagállamok döntöttek a schengeni normáknak a közösségi joganyagba
való beemeléséről, így azt a csatlakozó államoknak, az EU egyéb közösségi vívmányaihoz
hasonlóan, át kell venniük.
A Schengeni Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről
szóló megállapodásról (a továbbiakban: SVB-határozat) a szerződő felek kötelezettségévé
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tette a lehető legszélesebb körű együttműködést, beleértve a nemzeti járműnyilvántartó
hatóságok információcseréjét is. Előírta az ilyen ügyekben – akár igazságügyi, akár közigazgatási hatóság által – kiszabott pénzösszegek kölcsönös elismerését és végrehajtását
a legalább 40 eurót elérő esetekben. Az SVB-határozatot Magyarország uniós csatlakozása
óta alkalmazni kellett volna.
Az EU tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én
elfogadott egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyvét Magyarországon a 2005. évi
CXVI. törvény hirdette ki, amely 2005. november 23-án lépett hatályba. A kölcsönös
bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kimondja, hogy a tagállamok kölcsönös jogsegélyt
nyújtanak a közigazgatási hatóságok által olyan cselekmények miatt indított eljárások során
is, amely cselekmények a megkereső vagy a megkeresett, avagy mindkét tagállam nemzeti
joga szerint szabálysértésként büntetendők, ha a közigazgatási hatóság határozata ellen egy
büntetőügyekben is illetékes bírósághoz lehet fordulni.
A kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005.
február 24-ei 2005/214/IB tanácsi kerethatározat szintén szükségessé teszi a tagállamok
közötti együttműködésre vonatkozó jogszabályok megalkotását az egyes szabálysértési
ügyekben kiszabott pénzbírságok esetére, legalább a közúti közlekedési szabályok tekintetében. A tagállamok pedig tájékoztatni kötelesek az Európai Unió Tanácsának főtitkárságát
arról, hogy nemzeti joguk szerint mely hatóságokat jelölték ki a végrehajtásra.
19.1.2. A szabálysértési jogsegély hazai szabályozásának kialakulása
Miután Magyarország nem élt a kerethatározatban biztosított derogációs lehetőséggel, így
az abban foglalt rendelkezéseknek 2007. március 22-igteljes mértékben meg kellett felelnie,
azaz a magyar jogban is meg kellett teremteni a szabálysértési ügyekben való nemzetközi
együttműködéshez szükséges jogi hátteret. Az erre vonatkozó szabályok a szabálysértési
joganyaggal mutatott szoros kapcsolat ellenére sem kaphattak helyet a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbj.), az európai bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény, majd 2013-tól a 2012. évi CLXXX. törvény
(EU Be. tv.) rendelkezései között. Miután a büntetőügyekben is önálló törvény rendelkezik
a jogsegélyről, indokolt volt, hogy a szabálysértési ügyekben is így történjen. Végül a szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjst.) 2007.
július 15. napján való hatálybalépésével vált lehetővé szabálysértési ügyekben a kölcsönös
jogsegély teljesítése. Alkalmazásával a jogkövetési hajlandóság erősödése várható, mivel
a külföldön elkövetett kisebb súlyú jogsértések esetén sem lehet elkerülni hazánkban a felelősségre vonást, illetve a magyar állam külföldön is képes érvényesíteni ilyen ügyekben
a joghatóságát.
A tagállamok együttműködés iránti igényei folyamatosan növekednek, különösen a hatá
rokon átnyúló együttműködés megerősítése, valamint az automatizált adatkeresés vonatkozásában. E fejlődéssel a jogharmonizációnak szintén lépést kell tartania, ezt bizonyítják
az Szjst. módosításai is.
Az Szjst. megalkotását követően a közlekedési jogsértések egy része a szabálysértési jog
hatálya alól átkerült a közigazgatási jogba. Ennek egyik fő oka az volt, hogy a szabálysértési
jogban nem megoldott a jogi személy felelőssége, amelynek okán megjelent az üzemben
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tartó objektív felelőssége, majd annak szubjektív párja. Önmagában azonban ez a tény
nem alapozhatta meg az átadott pénzbírságok végrehajtásának elutasítását, hiszen a kerethatározat értelmében a kettős büntethetőség mérlegelése nélkül el kell ismerni és végre
kell hajtani többek között az olyan magatartás miatt hozott határozatokat, amelyek sértik
a közúti közlekedés szabályait, beleértve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését. Ezért 2018. január 1. napjától az Szjst.
hatálya kiterjed a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési jogsértésekre is, nemcsak
természetes, hanem jogi személy elkövető esetében is.

19.2. A szabálysértési jogsegély általános szabályai
19.2.1. Jogforrások
Az Szjst. értelmében szabálysértési jogsegély kérésére és nyújtására nemzetközi szerződés,
illetve uniós jogi aktus alapján van lehetőség. Az előbbinek a szerződést kötő felek, utóbbinak pedig az EU tagállamai kötelesek eleget tenni. A tagállamok a közös elvek mentén,
a nemzeti sajátosságokra figyelemmel kötelesek megalkotni a szabálysértési jogsegély
végrehajtási szabályait. Az EU-n kívüli államokkal csak erre irányuló nemzetközi szerződés megkötése esetén lehet alkalmazni az Szjst.-t. A nemzetközi szerződés azonban eltérő
rendelkezést is tartalmazhat, amely esetben az érvényesül elsődlegesen, a szerződés által
nem szabályozott kérdésekben pedig az Szjst. szabályai az irányadók.
19.2.2. Kettős inkrimináció
A szabálysértési jogsegély iránti megkeresés teljesítésének és előterjesztésének jogszabályi
feltétele, hogy a tárgyát képező cselekmény a magyar jog szerint szabálysértésnek, a külföldi állam joga szerint büntetendőnek minősüljön.
Jogeset 19/a megoldása. Az ORFK a cselekmény minősítésének vizsgálata során
az alábbiakat állapította meg. Mivel az Szjst. tárgyi hatálya csak arra a cselekményre
terjedhet ki, amely a magyar jog szerint szabálysértést képez, és a külföldi állam joga
szerint is büntetendő, a megkeresés alapját képező cselekmény a magyar jog szerint
nem szabálysértés. Figyelemmel arra, hogy az Szjst. előírásait a jelen ügyre nem lehetett alkalmazni, az ORFK a végrehajtás átvételének jogi akadályáról tájékoztatta
a járásbíróságot.

19.2.3. A jogsegélykérelem teljesíthetőségének vizsgálata
A megtagadási okok vizsgálata a megkeresést fogadó központi hatóság hatáskörébe tartozik. A teljesíthetőség akadályát képezi, ha a megkeresés veszélyezteti Magyarország biztonságát, vagy közrendjét sérti, vagy pedig az abban foglaltak ellentétesek hazánk emberi
jogok védelmére vonatkozó kötelezettségvállalásával.
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A Szjst. rendelkezései világosan szabályozzák a megkeresések teljesítésével kapcsolatban felmerülő akadályokat és a megoldásuk érdekében követendő eljárást:
• a megkeresés hiányossága vagy pontatlansága miatt hiánypótlásra, illetve kiegészítő
adat közlésére hívható fel a külföldi hatóság, a nem vagy nem megfelelő pótlás következménye a teljesítés megtagadása;
• a teljesítés részleges vagy eredménytelen végrehajtásáról a központi hatóságot kell
értesíteni, amely tájékoztatni köteles a megkereső külföldi hatóságot;
• a megkeresés eredményes teljesítése esetén a szükséges dokumentumokat is meg
kell küldeni, amelyeket előtte a központi hatóság jogosult ellenőrizni;
• a külföldi hatóság a megkeresés hiányos vagy pontatlan volta miatt a hiány pótlására, illetve kiegészítő adat közlésére hívhatja fel a magyar szervet, amely köteles
azt pótolni;
• ha a központi hatóság által külföldre továbbított megkeresés teljesítése akadályba
ütközik, vagy csak részben teljesíthető, a hiánypótlásra a központi hatóság hívja
fel az előterjesztőt;
• a központi hatóság értesíti a megkereső külföldi hatóságot az ügy eltérő jogi megítéléséről, és amennyiben az fenntartja kérelmét, azt közvetlenül átteszi a bűnügyi
jogsegély teljesítésére illetékes magyar hatósághoz.
19.2.4. A jogsegély iránti megkeresések
A jogsegélykérelmet írásban kell előterjeszteni, de megküldhető telefaxon vagy elektronikus
úton is, azzal a feltétellel, hogy a megkeresés előterjesztője megfelelően azonosítható legyen.
A megkeresés tartalma:
• a megkereső hatóságot azonosító adatok;
• a megkeresés tárgyának megjelölése;
• az eljárás tárgyát képező üggyel kapcsolatos adatok;
• a kért jogsegély teljesítéséhez szükséges adatok;
• a megkeresés hitelességének igazolása.
Főszabályként a megkeresést és mellékleteit a megkeresett külföldi hatóság államának
hivatalos nyelvén vagy nyelveinek egyikén, illetve olyan más nyelven kell előterjeszteni,
amelyen azt a megkeresett állam elfogadja. A fordítási kötelezettség a megkeresést előterjesztő szabálysértési hatóságot, illetve bíróságot terheli. A külföldi hatóságtól érkező megkereséseket minden esetben a kijelölt központi hatóság fogadja. Amennyiben a megkeresett
külföldi hatóság elfogadja a magyar nyelven előterjesztett kérelmeket, akkor – a viszonosság
alapján – a magyar központi hatóságnak is fogadnia kell az adott állam hivatalos nyelvén
érkező megkereséseket.
A központi hatóság elsődleges feladata a megkeresés megvizsgálása, így a megtagadási okokon túl annak vizsgálata, hogy a megkeresés tartalmazza-e az Szjst.-bentételesen
felsorolt elemeket. Amennyiben ezek megvannak, a megkeresést továbbítja a teljesítésre
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak, illetve
a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek. A magyar szervek csak a központi

A szabálysértési jogsegély

323

hatóságon, mintegy utolsó szűrőn keresztül továbbíthatnak megkereséseket az illetékes
külföldi hatóság felé.
19.2.5. A személyes adatok kezelése
Az Info. tv. értelmében adatkezelésnek minősül – az alkalmazott eljárástól függetlenül –
az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Kizárólag
állami vagy önkormányzati szerv kezelheti mind a bűncselekmények megelőzésére
és üldözésére irányuló, mind a szabálysértési ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó
nyilvántartásokat. Az információs önrendelkezési jogot (személyes adatával mindenki
maga rendelkezik, a közérdekű adatokat mindenki megismerheti) mint alapjogot törvény
korlátozhatja, kifejezve az adatkezeléshez fűződő közérdeket. Az adatszolgáltatási kötelezettség elrendelését társadalmi cél indokolja, így az érintett információs önrendelkezését
a közérdek korlátozza.
A célhoz kötöttség az adatkezelésre vonatkozó egyik legfontosabb elv, amely az adatkezelés valamennyi szakaszára kiterjed, valamint meghatározza az adatfelvételbe bevont
érintettek körét és a cél eléréséhez szükséges adatfajtákat. Az adattovábbítás feltételeit
az adatot továbbadó adatkezelő köteles ellenőrizni, mivel az érintettel szemben felelősséggel tartozik.
Meg van határozva a kezelendő adatok köre és az adatkezelés időtartama is aszerint,
hogy a központi hatóság a külföldi hatóság által továbbított személyes adatokat a külföldi
hatóság által alkalmazott büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig, de legfeljebb a külföldi határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig kezelheti.
19.2.6. Költségviselési szabályok
A kerethatározat értelmében a tagállamok nem követelik egymástól a jogsegély alkalmazásából eredő költségek megtérítését. A nemzetközi együttműködési gyakorlat szerint
minden állam viseli az eljárási jogsegély végrehajtásából eredő, a saját területén felmerülő
költségeket.
A külföldi hatóság szabálysértési eljárási jogsegély iránti kérésének teljesítésével
kapcsolatos költségek a magyar államot terhelik. Ugyanez vonatkozik azokra a költségekre, amelyek az európai nyomozási határozatban (ENYH) foglalt eljárási cselekmény
végrehajtásával kapcsolatban Magyarország területén merülnek fel. Azonban az ENYH
előterjesztése kapcsán Magyarország területén felmerülő költség szabálysértési költség
(vesd össze: 9.6. pont).
A külföldi határozat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségek az elkövetőt
terhelik.
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19.3. A szabálysértési eljárási jogsegély
A szabálysértési eljárási jogsegélyre irányuló megkeresés bármely szabálysértési eljárásban
előterjeszthető (teljesíthető), ugyanis a kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény minden
olyan cselekmény esetében előírja a kölcsönös jogsegély nyújtását, amely akár a megkereső,
akár a megkeresett, vagy mindkét tagállam nemzeti joga szerint szabálysértés. A megkeresések egyrészt a szabálysértést elkövető személyének felderítése, másrészt a tényállás
megfelelő tisztázása céljából történnek.
A kerethatározat kimondja, hogy valamennyi tagállam kijelölhet egy vagy több, a határozatok továbbításáért, illetve átvételéért felelős és hatáskörrel rendelkező hatóságokat
segítő központi hatóságot, amennyiben ezt nemzeti rendszerének felépítéséből adódóan
szükségesnek tartja.
Hazánkban a legfőbb ügyész központi hatóságként való kijelölése nem önkényes, mivel
Magyarország már a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez való csatlakozáskor kinyilatkoztatta, hogy a megkereséseket ő fogadja és terjeszti elő. Ennek értelmében
– az Szjst.-benis rögzítetten – a legfőbb ügyész a szabálysértési eljárási jogsegély központi
hatósága.
A megkeresések vizsgálatát tehát a kijelölt központi hatóság végzi, vagyis a legfőbb
ügyész jogkörében a Legfőbb Ügyészség Közérdekvédelmi Főosztálya [12/2012. (VI. 8.)
LÜ utasítás 20. § (1) bek. m) pont]. Az egyszerűsítés érdekében 2011. augusztus 26-ától
a közlekedésrendészeti nyilvántartásban kezelt adatok automatizált keresésének kapcsolattartó szerveként az ügyészség helyett közvetlenül a közúti közlekedési nyilvántartó szerv,
azaz a BM NYHÁT jár el. Az általa vezetett járműnyilvántartás tartalmazza az üzembentartó, a nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat. Az automatizált keresés alatt egy másik szerv automatizált állományaihoz való közvetlen hozzáférést kell érteni, amely eljárás során a válasz is teljesen
automatizált módon érkezik (1999. évi LXXXIV. törvény 2. §).
19.3.1. Az eljárási jogsegély iránti megkeresés és teljesítése
Amennyiben külföldi hatóság kér szabálysértési eljárási jogsegélyt, a központi hatóság, azaz
a legfőbb ügyész az illetékes magyar hatóság részére küldi meg az iratokat a kért cselekmény foganatosítása céljából. Az Szjst. rögzíti az eljárási jogsegélyt teljesítők körét, amely
a szabálysértési hatóság vagy a bíróság, attól függően, hogy kinek a hatáskörébe tartozó
szabálysértési ügyről van szó, továbbá a járműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás
vonatkozásában a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv.
Az Szjst. általános szabálya értelmében a szabálysértési jogsegély teljesítése során
a megkeresésben nem szabályozott eljárási cselekményekre a hatályos szabálysértési rendelkezések irányadók, de az előterjesztő kérelmére más, a magyar jog által nem tiltott
eljárásmód is alkalmazható.
Főszabályként a megkeresést a külföldi hatóság által megjelölt határidőn belül kell teljesíteni, mivel ez az eredményes együttműködés egyik legfontosabb feltétele. A megkeresés
teljesítésekor tekintettel kell lenni a külföldi hatóság államának joga szerinti szabályozásra.
Amennyiben nyilvánvaló, hogy a magyar szabálysértési hatóság vagy bíróság nem tudja
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teljesíteni a megkeresést a megjelölt határidőben, kötelessége erről, illetve a szükséges
határidőről a legfőbb ügyész útján a megkereső külföldi hatóságot tájékoztatni, majd válaszának megfelelően intézkedni.
19.3.1.1. A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása
Az Szjst. a fentiek személyes meghallgatása mellett lehetőséget biztosít – az eljárás alá
vont személy kivételével – a meghallgatás távbeszélő készülék útján való végrehajtására is.
A meghallgatásra az a szabálysértési hatóság, illetve bíróság jogosult, amelynek a hatáskörébe tartozna az eljárási jogsegély iránti megkeresésben megjelölt cselekmény elbírálása,
ha azt Magyarországon követték volna el. Az illetékességet a meghallgatni kívánt személy
lakóhelye, illetve tartózkodási helye határozza meg.
A megkereső és a megkeresett állam eljárási szabályainak – a meghallgatásra, a vallomástétel megtagadására, illetve a vallomástételi mentességekre és akadályokra vonatkozó
rendelkezései – párhuzamos érvényesülése jellemző.
A tanú és a szakértő távbeszélő készülék útján való meghallgatása vonatkozásában
az Szjst. újítónak tekinthető, mivel maga határozza meg a végrehajtás szabályait. Az illetékes szabálysértési hatóság vagy bíróság ennek teljesítése érdekében az alábbiakat teszi:
megidézi a meghallgatni kívánt személyt, értesíti a megkereső külföldi hatóságot a meghallgatásra kitűzött napról, a megadott helyen és időpontban megállapítja a megjelentek
személyazonosságát, majd figyelmezteti őket jogaikra és kötelezettségeikre, ezt követően
biztosítja, hogy a megkereső külföldi hatóság feltehesse a kérdéseit a meghallgatni kívánt
személynek. Természetesen az ilyen megkeresés teljesítése során tolmácsot kell alkalmazni,
biztosítva ezzel az anyanyelvhasználat alapelvének érvényesülését, illetve lehetővé téve,
hogy a kommunikációra képtelen személyek is megértessék magukat. A költségek a magyar államot terhelik.
A meghallgatás teljesítését és a jegyzőkönyv elkészítését követően a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság további feladata, hogy nyolc napon belül megküldje a jegyzőkönyvet
az iratokkal együtt – annak a megkeresőhöz továbbítása céljából – a legfőbb ügyésznek.
19.3.1.2. Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére való
megküldése
Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a külföldi hatóság részére való megküldése
végett megkeresés mind a külföldi hatóság, mind a magyar szabálysértési hatóság, illetve
bíróság által előterjeszthető. A külföldi megkeresés teljesítésének egyedüli korlátja, hogy
a folyamatban lévő ügyekben sem eredeti okiratot, sem a szabálysértési eljárás iratait
nem lehet megküldeni, mivel – különös tekintettel a rövid elévülési időre – az elkövető
felelősségének megállapításához nagyobb társadalmi érdek fűződik, mint a megkeresés
teljesítéséhez.
A külföldi hatóság határozatának kézbesítése a címzett lakóhelye, ennek hiányában
a tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság (vesd össze: 8.1.1.1. pont)
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feladata, amely kézbesítési kötelezettségének akkor tud eleget tenni, ha az irat tartalmazza
az Szjst.-benfelsorolt adatokat. Ezek az alábbiak:
• az üggyel (irattal) kapcsolatban felvilágosítást adó hatóság megnevezése;
• az iratban foglaltakkal kapcsolatos mulasztás jogkövetkezménye;
• jogorvoslat lehetősége, ha van, akkor annak módja és határideje;
• költségtérítés lehetősége és módja (ha jár vele).
A kézbesítéshez szükséges adatok meglétét a központi hatóság a kérelem hozzá való érkezését követően vizsgálja. Az eredményes kézbesítést igazoló tértivevényt az általános
szabálysértési hatóság nyolc napon belül köteles megküldeni a legfőbb ügyésznek, aki
továbbítja a megkereső hatósághoz.
19.3.1.3. A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő
személyes adatairól történő adatszolgáltatás
A belső határok megszűnése és a nemzetközi személy- és áruforgalom növekedése következtében egyre növekvő számban vannak jelen határon átnyúló ügyek, amikor a jogsértést
elkövető személy és/vagy az eszközéül szolgáló gépjármű a jogsértés helyéhez képest külföldi. Ilyen esetekben a jogsértés helye szerinti állam hatóságai eszköztelenek, mivel (ha
csak technikai eszközzel regisztrálják a jogsértés elkövetését) nem férnek hozzá a vezető/
üzembentartó, illetve a gépjármű adataihoz, valamint a szokásos szankcióként kiszabott
pénzbírságok érvényesülése gyakorlatilag az elkövető fizetési hajlandóságának függvénye,
mert hiányoznak a másik államban való behajtást lehetővé tévő jogi eszközök. További
probléma az azonos cselekmények eltérő jogi megítélése az egyes államokban (bűncselekmény, szabálysértés vagy kriminális tartalom nélküli igazgatási szabályszegés). Ez egyrészt jelentős bírságbevételektől fosztja meg az államokat, másrészt számottevően rontja
a közlekedési morált, hiszen a külföldi sofőrök államukon kívül úgy érzik, nem fenyegeti
őket a szankció, ezért hajlamosabbak figyelmen kívül hagyni a közlekedési szabályokat.
Lényegében csak akkor van lehetőség a külföldi szabályszegők elleni hatékony fellépésre,
ha baleset történik, vagy egyébként bűncselekményt állapítanak meg (járművezetés ittas
vagy bódult állapotban), a bűnügyi jogsegély kialakult intézményrendszere révén.
A kerethatározat, amely ugyan büntető- és szabálysértési ügyekben lehetővé teszi a bírságok határon átnyúló kölcsönös behajtását, nem kifejezetten a közlekedés biztonságát célzó
eszköz. Legfőbb hátránya, hogy a közigazgatási bírságokra nem terjed ki a hatálya, ezenkívül papíralapú kommunikációt ír elő, és a végrehajtás-megtagadás indokai közé sorolja,
ha a pénzbüntetés összege nem haladja meg a 70 eurót, továbbá a tagállamok is igen eltérő
módon ültették át jogrendszerükbe, ezért gyakorlati érvényesülése meglehetősen korlátozott.
A 2011-benelfogadott, a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011.
október 25-ei 2011/82/EU, majd a helyébe lépő, 2015. március 11-ei 2015/413/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (CBE irányelv) meghatározta a tagállamoknak nyolc kiemelt,
a közlekedés biztonságát veszélyeztető jogellenes cselekmény miatt indult eljárásban – függetlenül a jogi minősítésüktől – az elektronikus információcsere biztosítását. Megjegyzendő
azonban, hogy az érintett szabályszegések többsége hazánkban nem szabálysértésnek mi-
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nősül (vesd össze: 8.8. pont), ezért az Szjst. szabályai 2018. január 1. napjáig nem voltak
alkalmazhatók rájuk (vesd össze: 19.1.2. pont).
A CBE-irányelv a technikai megvalósítást illetően a járműnyilvántartási adatokhoz
való online hozzáférés mellett kötelezővé tette az eljárás alá vont személy tájékoztatását
is, ugyanakkor nem szólt az eljárás egyéb részleteiről, valamint a kiszabott bírságok behajtásáról.
A 2012-benszületett megállapodás (kihirdetve a 2012. évi CLXX. törvényben) kibővítette az együttműködési kötelezettséget az olyan eljárásokra, amelyek a hatóságokkal való
együttműködés megtagadása miatt indulnak (tehát ha az eljárás alá vont személy megtagadja
a jogsértés valódi elkövetőjének azonosítását), amennyiben a jogsértés helye szerinti állam
joga ezt a tényállást ismeri. Rögzíti a kerethatározat szerinti bírságbehajtás kötelezettségét
a közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokra is, valamint további, a végrehajtás gyakorlati
kivitelezését megkönnyítő szabályokat tartalmaz (tanúsítvány, elektronikus út alkalmazása). A kerethatározattal összhangban a behajtandó pénzösszeg a végrehajtó tagállamot
illeti, azonban alacsonyabb végrehajtási küszöbértéket irányoz elő (50 euró). A hatékony
alkalmazás kulcskérdése, hogy az eljárások időben meginduljanak, ugyanis az elévülés
a határozatok végrehajtásának és a bírságok behajtásának megtagadási okai között szerepel.
A megállapodás alkalmazására való felkészülés részben egybeesik a CBE-irányelv
alkalmazására való felkészüléssel, a jogsértő azonosítását lehetővé tévő információcsere
az Európai Gépjármű- és Vezetői Engedély Információs Rendszeren (EUCARIS) keresztül
fog zajlani [vesd össze: 113/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. §]. Az automatizált adatcsere
és az elektronikus tanúsítvány alkalmazása a teljes határozat fordítása és postázása helyett
szintén a költségcsökkentés irányában hat.
A fentiekre figyelemmel az Szjst. rendezi azoknak a megkereséseknek a teljesítését,
amelyek esetében a külföldi hatóság olyan cselekmény miatt folytat eljárást, amelynek elkövetéséhez gépjárművet használtak, és ezért kéri a szóban forgó gépjármű rendszámának
és gyártmányának közlése mellett azon személy adatainak (neve, születési helye és ideje,
anyja születési családi és utóneve, valamint lakcíme) a megküldését, aki a cselekmény elkövetésekor a gépjármű üzembentartója volt. A legfőbb ügyész a megkeresést válaszadás céljából továbbítja a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervnek, amely 15 napon belül
megküldi a válaszát, és azt a legfőbb ügyész közli a megkeresővel. Mindez természetesen
nem felelősséget telepít, hanem azt a célt szolgálja, hogy ezen adatok ismeretében a külföldi
hatóság meg tudja határozni azt a személyt, akivel szemben az eljárást le kell folytatnia.
Az Szjst. módosítása – az uniós előírásoknak megfelelően – megteremtette az automatizált keresés hazai végrehajtásának jogi alapjait, amelynek értelmében a központi közúti
közlekedési nyilvántartó szerv biztosítja a járműnyilvántartás adataihoz való elektronikus
hozzáférést mint nemzeti kapcsolattartó pont az EU más tagállamai és az unión kívüli,
az automatizált adatcseréről megállapodást kötő országok számára.
19.3.2. Külföldi hatóság megkeresése eljárási jogsegély iránt
A magyar szabálysértési hatóság, illetve bíróság előtt folyamatban lévő eljárásokban is
előfordulhat, hogy valamely külföldi hatósághoz eljárási jogsegély iránti megkeresést
kell intézni, ezt azonban nem közvetlenül, hanem a legfőbb ügyész útján küldi meg.
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Erre elsősorban akkor kerülhet sor, ha az ügy érdemi elbírálása szempontjából különös jelentőséggel bír. A megkeresésben ugyanazon eljárási cselekmények – a kérelemben rögzített
szempontok szerinti – teljesítését igényelhetik, mint amelyek végrehajtására a magyar felet
is felkérhetik a külföldi hatóságok.
A kért eljárási határidők betartásának elősegítése érdekében az előterjesztő kötelezettsége a megadott határidő indokának megjelölése és ezen időtartamra az eljárás felfüggesztése (amelynek időtartama nem számít bele a hathónapos elévülési időbe). Amennyiben
a külföldi hatóság a kért határidőn belül nem tudja teljesíteni a megkeresést, akkor a legfőbb
ügyészen keresztül értesíti a megkereső hatóságot, hogy továbbra is fenntartja-e kérését.
Ha igen, akkor újabb határidő kitűzésére van szükség.
19.3.2.1. A tanú, a szakértő és az eljárás alá vont személy meghallgatása
Személyes meghallgatás iránti eljárási jogsegélyt elsősorban akkor indokolt kezdeményezni,
ha a bizonyítás e formájának az eljáró magyar szabálysértési hatóság vagy bíróság előtti
foganatosítása aránytalan többletköltséggel vagy nehézséggel jár. A megkeresésnek tartalmaznia kell az idézéshez szükséges név- és címadatokat, szükséges terjedelemben az előzményeket, a tényállást, a bizonyítás körét és az annak során tisztázandó körülményeket.
19.3.2.2. Okirat vagy a szabálysértési eljárás iratainak a kérelmező részére történő
megküldése
A kézbesítés iránti eljárási jogsegélykérelemben a magyar szabálysértési hatóság, illetve
bíróság azt kezdeményezi a külföldi hatóságnál, hogy küldje meg részére a már lefolytatott
szabálysértési eljárás iratait, továbbá eredeti okiratokat.
Erre akkor jogosult, ha
• a címzett címe ismeretlen vagy nem egyértelmű;
• az irat postai úton való kézbesítése nem volt lehetséges;
• a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság megítélése szerint a postai úton való kézbesítés nem megfelelő vagy eredménytelen lenne.
19.3.2.3. A szabálysértési eljárás alá vont személy hatósági nyilvántartásban szereplő
személyes adatairól történő adatszolgáltatás kérése
Miután a leggyakoribb megkeresési ok a gépjármű rendszámának ismeretében az üzemben
tartó kilétének megállapítása, célszerű az erre vonatkozó eljárást egyszerűsíteni. A gépjármű-
nyilvántartási adatok automatizált keresése körében az Európai Unió Tanácsa 2008. június
23-ai 2008/615/IB határozatának (úgynevezett prümi határozat) 12. cikke lehetővé tette,
hogy a bűncselekményeken kívül olyan jogsértések, így szabálysértések esetén is lehetőség
legyen a közúti közlekedési nyilvántartásban való automatizált keresésre, amikor a bírósági
vagy ügyészségi hatáskör is fennáll. E körbe tartoznak jellemzően a közlekedésrendészeti
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szabálysértések, amelyekre vonatkozóan a jogsegélyre – beleértve az adatkérést is – vonatkozó szabályokat az Szjst. tartalmazza.
A magyar szabálysértési hatóság, illetve bíróság jogsegély iránti kérelmet terjeszthet
elő annak megállapítása érdekében, hogy ki volt annak a gépjárműnek az üzembentartója,
amellyel a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló cselekményt elkövették, feltéve hogy ismeri a gépjármű rendszámát és gyártmányát is.
Annak érdekében, hogy a szabálysértési ügyekben a jogsegély egyszerűbbé váljon,
azokban az esetekben, amikor a kérelem csak a közlekedésrendészeti nyilvántartásban
kezelt adatokra vonatkozik (beleértve az automatizált keresést is), célszerű az eljárást
egyszerűbbé tenni és ezekre az esetekre kapcsolattartó szervként az ügyészség helyett
közvetlenül a közúti közlekedési nyilvántartó szervet kijelölni, amely a keresés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az elrendelő szabálysértési hatóságot, illetve bíróságot.
Az Szjst. idevonatkozó módosításai a prümi szerződés és a prümi határozatok, valamint
a CBE-irányelv átültetését célozzák.
A megállapodás alapján átadandó, illetve átveendő szabálysértési határozatok több
pontban eltérnek a kerethatározat alapján átadandó, illetve átveendő határozatoktól:
• az 50 eurót elérő összegű pénzbírságot kiszabó szabálysértési határozat végrehajtásának átvétele nem tagadható meg, a kiszabott bírságnak ugyanakkor teljes
összege behajtandó;
• a végrehajtás átvételének nem feltétele a határozat megküldése, azt kiváltja egy
elektronikus formanyomtatvány tanúsítvány.
19.3.3. Az európai nyomozási határozat szabálysértési ügyekben
Az európai nyomozási határozat (ENYH) jogintézménye elsődlegesen a bűnügyi jogsegély
egyik formája. Szabálysértési jogi értelemben az arra jogosult hatóság (bíróság vagy szabálysértési hatóság) által, a szabálysértési eljárásban kibocsátott, bizonyíték megszerzése
céljából egy vagy több eljárási cselekmény végrehajtására, illetve a végrehajtó tagállam
illetékes hatósága számára már rendelkezésre álló bizonyítási eszköz átadására irányuló
jogsegélykérelem.
Speciális szabály vonatkozik az ENYH-ra, amelyet az Szjst. 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványnak megfelelően hivatalból, illetve az eljárás alá vont személy vagy
képviselője kezdeményezésére az a bíróság vagy szabálysértési hatóság jogosult kibocsátani,
amely előtt a szabálysértési eljárás folyamatban van. A kibocsátandó ENYH tárgyát képező,
a formanyomtatványban megjelölt cselekmények hazánkban is bűncselekmények, ezek
közül szabálysértési alakzata mindössze a csalásnak (vesd össze: 6.4. pont) van.
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19.4. A végrehajtási jogsegély
19.4.1. Pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának
átvétele
Nemcsak a közúti közlekedési szabályok megsértése, hanem bármely szabálysértésnek
minősülő cselekmény miatt lefolytatott szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság kölcsönös végrehajtását kell biztosítaniuk a tagállamoknak, amit nem akadályozhat az a tény
sem, hogy az egyes tagállamokban különböző hatóságok jogosultak szabálysértési eljárást
lefolytatni és pénzbírság büntetést alkalmazni.
A magyar központi hatóság (ORFK) köteles a külföldi állam (EU-tagállam és nemzetközi szerződés alapján más állam) hatóságának vagy bíróságának határozatát végrehajtásra
átvenni, ha a megkeresésben ezt kérik, továbbá ha az elkövető Magyarországon lakó- vagy
tartózkodási hellyel, vagy vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik, és nem áll fenn
a törvényben felsorolt megtagadási okok egyike sem. Ezeket a feltételeket hivatalból kell
vizsgálni. A határozat azonban csak az előírt és hitelesített tanúsítvánnyal együtt továbbítható, illetve vehető át. Hiányossága akár megtagadási okot is képezhet, illetve ilyenkor
a központi hatóság a külföldi határozat megküldését vagy egyéb kiegészítő információk
megadását is kérheti.
A külföldi határozat végrehajtásra való átvételének megtagadási okait az Szjst. az uniós
normáknak megfelelően szabályozza, amelyek a következők:
• a büntetés elévülése (vesd össze: 17.2. pont, de az elévülés határideje ilyenkor a végre
hajtás átvétele iránti megkeresés központi hatósághoz érkezésének napján kezdődik);
• a külföldi határozat alapjául szolgáló cselekményt a magyar szabálysértési hatóság,
illetve bíróság már jogerősen elbírálta;
• a külföldi határozat alapjául szolgáló cselekményt külföldi hatóság már jogerősen
elbírálta, és a határozat végrehajtását Magyarország már átvette;
• a tagállami hatóság által megküldött tanúsítvány nem az ahhoz mellékelt határozatra vonatkozik;
• a külföldi határozatban meghatározott összeg nem haladja meg a 70 eurót, feltéve
hogy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz.
A megkeresett fél megszünteti a határozat végrehajtását, ha a megkereső olyan határozatról,
intézkedésről vagy más körülményről értesíti, amely felfüggeszti vagy megszünteti a határozat végrehajthatóságát. A kibocsátó állam hatósága haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden olyan döntésről vagy intézkedésről,
amelynek eredményeként a határozat végrehajthatósága megszűnik, vagy bármely más
okból a végrehajtó államtól visszavonják. Az értesítést követően a végrehajtó állam azonnal
megszünteti a végrehajtást. Ennek értelmében a központi hatóságot értesítési kötelezettség
terheli azon általános szabálysértési hatósággal szemben, amelyhez a külföldi megkeresést
továbbította.
Amennyiben az átvételnek nincs akadálya, a központi hatóság továbbítja a megkeresést az elkövető lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes általános
szabálysértési hatóságnak. Lakó-, illetve tartózkodási hely hiányában az elkövető fellelhető
jövedelmének, illetve vagyonának helye alapítja meg az illetékességet.
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Amennyiben a külföldön kiszabott pénzbírság összege meghaladja az ugyanazon cselekményért Magyarországon kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét, a végrehajtás
csak a magyar jogszabályok szerint kiszabható legmagasabb összeg erejéig foganatosítható. Ennek különösen az úgynevezett fix bírsággal sújtandó szabálysértések (vesd össze:
5.2.2.3. pont) esetén van jelentősége, miután más esetekben a Szabs. tv.-benmeghatározott
általános maximumok, illetve halmazati szabályok az irányadók.
A végrehajtó tagállam hatóságai jogosultak dönteni a végrehajtási eljárásokra és az összes
ezzel kapcsolatos intézkedés meghozatalára vonatkozóan, tehát a végrehajtásra átvett
pénzbírságot a magyar szabálysértési jogi szabályok szerint kell végrehajtani. A Szabs. tv.
rendelkezései értelmében az önkéntes teljesítés – a felszólítás kézhezvételétől 30 napon
belüli – befizetéssel vagy közérdekű munka végzésével is teljesíthető. Előbbiek hiányában
az elzárásra átváltoztatás következne, de ennek korlátját képezi az a rendelkezés, miszerint
ez csak a kibocsátó államnak a tanúsítványban adott engedélye alapján lehetséges. Tehát
amennyiben a megkereső állam kizárta a pénzbírság elzárásra átváltoztatását, azt az Szjst.
alapján adók módjára kell behajtani (vesd össze: 17.5.6. pont).
Ha a megbüntetett személy bizonyítani tudja, hogy valamely államban részben vagy
egészben kifizetést teljesített, a végrehajtó állam hatáskörrel rendelkező hatósága konzultál a kibocsátó illetékes hatóságával. A büntetés bármely módon, bármely államban
megtérített bármely hányadát teljes egészében le kell vonni a végrehajtandó összegből.
Abban az esetben, ha az elkövető a végrehajtásra átvételt követően fizeti meg részben
vagy egészben a külföldi hatóság határozatában megjelölt összeget, annak tényét kell
igazolnia, ami alapján a központi hatóság, az eljárás felfüggesztése mellett, megkeresi
a végrehajtást kérő külföldi hatóságot, és – 30 napos határidőn belül – nyilatkozatot
kér a megfizetésre vonatkozóan. Amennyiben nem érkezik válasz, a központi hatóság
megszünteti az eljárást.
A külföldi pénznemben kiszabott pénzbírság és eljárási költség összegét Magyarország
hivatalos pénznemében kell teljesíteni, amely az Alaptörvény értelmében a forint. Az átváltásnál a határozathozatal napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyam alapján a feltüntetett középárfolyamon kell számolni. A határozatok végrehajtásából befolyt összegek a megkeresett felet illetik, ennek megfelelően mind
a végrehajtott pénzbírság, mind a szabálysértési költség összege a központi költségvetés
közvetlen bevételét képezi.
Jogeset 19/b megoldása. Az ORFK mint a végrehajtási jogsegély központi hatósága
megállapította, hogy az elkövetett cselekmény szabálysértést képez, a magyar jog
szerint a Szabs. tv. 224. §-ában meghatározott közúti közlekedési szabályok kisebb
fokú megsértése szabálysértés szerint minősül. Az Szjst. 31. §-ának(1) bekezdése
szerint amennyiben az azonos típusú jogsértés esetén a külföldön kiszabott pénzbírság összege meghaladja a Magyarországon kiszabható pénzbírság legmagasabb
összegét, a végrehajtás csak a magyar jogszabályok szerint kiszabható legmagasabb
összegre terjedhet ki. Mivel a megkeresés alapját képező szabálysértés hazánkban
150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal lenne sújtható – amelyet a végrehajtásra
átadott pénzbírság nem haladott meg –, a külföldi hatóság által végrehajtásra átadott teljes pénzösszeg végrehajtása átvehető volt. Az ORFK az euróban kiszabott
pénzbírságot a külföldi határozat meghozatala napján érvényes, a Magyar Nemzeti
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Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámította forintra, és az ennek
megfelelően átszámított 25 725 forint pénzbírság beszedésének végrehajtása
végett megkereste a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát
mint az elkövető lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot.
Tekintettel arra, hogy a megkeresésben küldött, a jogsegélyeljárás alapját képező
tanúsítványban a külföldi hatóság kizárta a pénzbírság szabálysértési elzárásra
való átváltoztatását, annak meg nem fizetése, illetve meg nem váltása miatt a kerületi hivatalnak a pénzösszeg adók módjára való behajtása iránt kell intézkednie.
Eredményesség esetén a befizetett, illetve a behajtott pénzösszeg a központi költségvetés közvetlen bevételét fogja képezni.

Átvétel esetén az Szjst. kizárja a pénzbírság megfizetésének elengedésére irányuló méltányossági kérelem (vesd össze: 17.9. pont) benyújtásának lehetőségét. Egyrészt az eljárás
elhúzásának megakadályozása érdekében, másrészt azért, mert a külföldi állam joghatósága
alá tartozó ügyben Magyarország nem gyakorolhat méltányosságot.
19.4.2. Pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának
átadása
Az Szjst. értelmében célszerű, hogy a magyar szabálysértési hatóság, illetve bíróság a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozatát, illetve jogerős végzését végrehajtásra
annak az államnak adja át, amelynek területén az elkövető lakóhelye, tartózkodási helye
van, vagy ahol vagyonnal, illetve jövedelemmel rendelkezik. Az átadás hazai feltétele,
hogy az elkövető a magyar szabálysértési hatóság, illetve bíróság felszólítása ellenére nem
fizette meg a pénzbírság összegét. A végrehajtásra vonatkozó intézkedések meghatározására
a végrehajtó állam jogosult.
A kerethatározat értelmében valamennyi határozat az előírt tanúsítvánnyal (vesd
össze: Szjs. Vhr. melléklete) együtt továbbítható azon tagállam hatáskörrel rendelkező
hatóságainak, amelyben az a személy, akinek terhére a határozatot hozták, vagyonnal
vagy jövedelemmel rendelkezik, ahol szokásos tartózkodási helye található. A tanúsítvány valóságtartalmát a kibocsátó állam hatáskörrel rendelkező hatósága részéről eljáró
személy aláírása igazolja. A szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a formanyomtatvány
tanúsítvánnyal együtt köteles megküldeni a központi hatóságnak a végrehajtás átadására
irányuló megkeresést, amelyhez a határozat indokaira vonatkozó – személyes adatot nem
tartalmazó – tájékoztatást is csatolhat.
Az SVB-határozat kimondja, hogy a megkereső szerződő fél nem folytathatja a határozat végrehajtását az után, hogy kérte a végrehajtás átvételét. A végrehajtás joga visszaszáll
a megkeresőre, amennyiben a megkeresett fél arról értesíti, hogy elutasítja vagy nem tudta
foganatosítani a végrehajtást. Ha a külföldi hatóság átveszi a végrehajtást, ez a tény akadályát képezi annak, hogy az elkövetővel szemben Magyarországon további végrehajtási
cselekményt lehessen foganatosítani. Arra az átadást követően csupán abban a két esetben
kerülhet sor, ha az elkövető kivonja magát a végrehajtás alól, vagy a magyar határozat
külföldön nem hajtható végre, és erről a külföldi hatóság értesíti a központi hatóságot.
A központi hatóságot értesítési kötelezettség terheli, ha a határozat végrehajtásra való át-
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adását követően a magyar bíróság perújítás folytán egészben vagy részben hatályon kívül
helyezi a határozatot, és új határozatot hoz. Az értesítéssel egyidejűleg a központi hatóság
megszünteti a végrehajtást.
19.4.3. A végrehajtásra átvett külföldi határozatok nyilvántartása
Az Szjst. a külföldi határozat végrehajtása átvételének megtagadási okaként rögzíti azt
az esetet, amikor a külföldi határozat alapjául szolgáló cselekményt a külföldi hatóság már
jogerősen elbírálta, és az erről szóló határozat végrehajtását Magyarország már átvette.
Annak elkerülése érdekében, hogy a központi hatóság egy külföldi határozatot többször
vegyen át végrehajtásra, az átvett határozatokról központi nyilvántartást vezet. A központi
nyilvántartás segítségével – már a megkeresés megérkezésekor, az átvételre vonatkozó
döntést megelőzően – ellenőrizni lehet, hogy az adott határozatot korábban átvették-e
végrehajtásra.
A központi nyilvántartás tartalma:
• a jogsegélyben érintett személy személyes adatai (családi és utóneve, születési neve,
születési helye és ideje, anyja születési neve, lakó- és tartózkodási helye, állampolgársága, neme);
• a szabálysértés jellege és jogi minősítése, az elkövetésével kapcsolatos tények és körülmények (elkövetési hely, idő) összefoglalása, esetenként az elkövetéshez használt
gépjármű rendszáma és gyártmánya;
• a határozatban kiszabott pénzbírság és eljárási költség összege;
• az érintett vagyona és jövedelemforrása, azok fellelhetősége;
• a határozat hivatkozási száma és kelte;
• a megkeresés teljesítésével kapcsolatos adatok.
A központi nyilvántartásban a külföldi hatóság által alkalmazott büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig, de legfeljebb a külföldi határozat jogerőre emelkedésétől számított
két évig lehet kezelni az adatokat. Ezt követően gondoskodni kell a törlésükről.
A központi hatóságot a központi nyilvántartásból az adatszolgáltatás joga nem illeti
meg, és az ott rögzített adatokat is kizárólag a fent megjelölt cél érdekében kezelheti.
Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség – időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás
időtartama személyes adatok esetében nem lehet rövidebb öt évnél. Erre figyelemmel
a központi hatóság köteles az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartást vezetni és az adattovábbítástól számított öt évig megőrizni.

19.5. Gyakorlati tapasztalatok
A szabálysértési jogsegély iránti megkeresések száma egyre emelkedik, miután – például
Görögország, Írország és Olaszország kivételével – az EU valamennyi tagállama tekintetében alkalmazható. A jogsegély intézménye azt a célt szolgálja, hogy a szabálysértést
elkövető személy az államának határát átlépve is feleljen az általa elkövetett jogsértő
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cselekmény miatt, és azt sem az eljárás alóli kibúvással, sem pedig az önkéntes befizetés
elmulasztásával ne kerülhesse el. A kívánt cél, azaz a kellő visszatartó hatás akkor érhető
el, ha e jogintézmény működőképessége mind a hatóságokban, mind az állampolgárokban
kellőképpen tudatosul. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy az államok ültessék át a nemzeti jogrendszerükbe a jogsegély korszerűsített formáit, és kiforrjon az eredeti elképzelés
szerinti – azaz a felelősségre vonás jogi formájától független – hatékony alkalmazása, mivel
az csak a kölcsönösség alapján lehet kifizetődő (különös tekintettel a jelentős összegű fordítási költségekre).
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szabálysértési elzárás 19, 21, 73, 75–80, 84, 85, 88,
89, 101–103, 153, 154, 156, 158, 160, 208–211,
228, 236, 253, 254, 257, 262, 265–267, 269–271,
275, 276, 287–291, 297, 301, 302, 309, 317, 332

szankció 19, 26, 29, 31–33, 36–38, 40, 41, 48, 58,
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ügyintézési határidő 208, 234–236
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A harmadik magyar szabálysértési kódex 2012-ben
lépett hatályba. A szerkesztők és szerzők elérkezettnek látták az időt egy olyan tankönyv elkészítésére,
amely oktatási célból összegzi a kihágási-szabálysértési jogterületre vonatkozó évszázados elméleti
ismereteket, illetve az elmúlt fél évtized gyakorlati
(jogalkalmazói) tapasztalatait. A munka szervesen
illeszkedik abba a hagyományba, hogy a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem jogelődjei (az Államigazgatási Főiskola, majd a Budapesti Corvinus
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara, illetve
a Rendőrtiszti Főiskola) fontos szerepet töltöttek
be a szabálysértési jog hazai oktatásában és kutatásában. A szerzők és a közreműködők remélik, hogy
e komplex szemléletű tankönyv alkalmas lesz arra,
hogy kellően felkészítse a hallgatókat a szabálysértési jog magas színvonalú alkalmazására, ami
egyaránt fontos a jogbiztonság és az állampolgárok
bizalmának megerősítése érdekében.
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