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1999. évi LXIX. törvény

a szabálysértésekről

E törvény célja, hogy gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, 
melyek  a  bűncselekményekhez  képest  enyhébb  fokban  sértik  vagy  veszélyeztetik  a  társadalom általánosan 
elfogadott  együttélési  normáit,  akadályozzák vagy zavarják a  közigazgatás  működését,  illetve meghatározott 
tevékenység  vagy  foglalkozás  gyakorlására  vonatkozó  jogszabályokba  ütköznek.  E  célok  megvalósítása 
érdekében  a  törvény  meghatározza  a  szabálysértések  elkövetése  miatt  alkalmazható  joghátrányokat,  e 
cselekmények  elbírálásának  rendjét,  s  ennek  keretében  azt  a  jogot,  hogy  az  érintettek  az  e  törvényben 
meghatározott feltételek mellett bírósághoz fordulhatnak.

I.
Általános kérdések

1. A szabálysértési jog anyagi jogi és eljárási szabályok egységes és önálló rendszere, 
de a szabálysértési felelősség „büntetőjogi” jellegű, a szabálysértési eljárás pedig – a 
gyorsaság és az egyszerűsítés követelményeinek érvényesítése mellett – leginkább a 
büntetőeljárásra jellemző vonásokat mutat.

2. A szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell azokat a büntető anyagi jogi és 
eljárási fogalmakat (szabályokat), amelyekről az Sztv. kifejezetten így rendelkezik [pl. 
a  31.§  (1)-(2)  bekezdése].  „Értelemszerűen”  figyelembe  lehet  venni  azokat  is, 
amelyekre  az  Sztv.  utal,  de  részletes  szabályozás  nélkül, illetve  amelyek  az  Sztv. 
szabályozását kiegészítik. Ennek az a feltétele, hogy a kisegítőleg figyelembe vett 
büntető  anyagi  jogi  vagy  eljárási  fogalom  (szabály)  nem  ellentétes  az  Sztv. 
rendelkezéseivel és általános elveivel.
A  kisegítő  jelleggel,  értelemszerűen  alkalmazott  jogszabályi  rendelkezéseknek 
általában  csak  a  tartalmára  indokolt  utalni,  a  pontos  hivatkozás  rendszerint 
szükségtelen.

3.  A  szabálysértések  elbírálása  során  értelemszerűen  alkalmazni  lehet  az  olyan 
kérdéseket szabályozó alacsonyabb szintű jogszabályokat is, amelyekről sem az Sztv., 
sem  az  Sztv.  167.§-a  szerinti  felhatalmazáson  alapuló  jogszabályok  nem 
rendelkeznek. Ilyen jogszabályok különösen:

- 14/2008. (VI.27.) IRM rendelet a tanúk költségtérítéséről; az Sztv. 167.§ (4) 
bekezdésének felhatalmazása alapján,

- 7/2002. (III.30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére 
megállapítható díjról és költségekről;

- a 14/2003. (VI.19.) IM rendelet a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények 
jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítéséről;

- 3/1986. (II.21.) IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 
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A Be. és Btk. alkalmazhatósága

Kérdésként  merül  fel  a  szabálysértési  eljárásokban  az,  hogy  azon  esetekben, 
melyekre  a  Sztv.  rendelkezései  nem  adnak  választ,  van-e  lehetőség  „mögöttes 
jogszabályként” a Be. alkalmazására. A kérdést jelentősen egyszerűsítené, ha a az 
Sztv. tartalmazna bármilyen rendelkezést e vonatkozásban, ilyen általános érvényű 
szabályt azonban a törvényben nem találunk. Ugyanakkor egy kérdésben az Sztv. 
kifejezetten kötelezővé teszi a Be. alkalmazását:

Az   Sztv.  44.§  (5)  bekezdése  szerint  a  kizárás  elbírálásánál  kell  a  Be.  megfelelő 
rendelkezéseit alkalmazni. Itt a törvény kifejezetten utal a Be. alkalmazhatóságára, 
más  ilyen  felhatalmazó  rendelkezést  a  Be.  nem fogalmaz  meg.  Nincs  semmiféle 
egyéb  jogszabály  sem,  amely  lehetővé  tenné  a  szabálysértési  eljárásban  a  Be. 
alkalmazását bármely kérdés kapcsán, így le kell szögezni azt, hogy a Sztv. 44.§ (5) 
bekezdés  kivételével  a  szabálysértési  eljárásban  a  Be.  nem  alkalmazható. 
(Hasonlóképpen  utal  a  törvény  a  Btk.  alkalmazhatóságára  a  31.§  (1),  (2) 
bekezdésében.)
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

ELSŐ RÉSZ

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

I. Fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

1. § (1) Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet 
törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e 
törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.

(2) Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény bűncselekményt valósít meg.

A törvény hatálya

2. §  E törvényt - ha törvény kivételt nem tesz - a belföldön elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni, az 
eljárás  alá  vont  személy  állampolgárságára  tekintet  nélkül,  feltéve,  hogy  nemzetközi  szerződés  vagy  a 
szabálysértést meghatározó jogszabály másként nem rendelkezik.

3. §  A nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet  élvező személy szabálysértés miatti  felelősségre 
vonására nemzetközi szerződés az irányadó.

4. § A cselekményt az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok alapján kell elbírálni. 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.

BH2001.  314.  amennyiben  e  tények  tekintetében  a  vádlottat  gondatlanság  terheli,  ténybeli  tévedése  
folytán csupán vámszabálysértésért vonható felelősségre [1978. évi IV. törvény 312. § (1) bek. a) pont,  
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27. § (1) és (3) bek., 1995. évi C. tv. 51. §, 52. § (2) bek., 127. § (1) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 40. §  
(2) bek., 1999. évi LXIX. tv. 4. és 84. §, 1968. évi I. tv. 11. § (1) bek., 114. § (2) bek., 29/2000. (X. 11.) AB  
hat.].

4.§

a.) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú 
törvények  módosításáról  szóló  2007.  évi  XXVII.  tv.  81.§-ának  (1)  bekezdése  a 
szabálysértési értékhatárokat felemelte. A törvény 2007. június 1-jén lépett hatályba,  
melynek rendelkezései folytán már bűncselekménynek nem minősülő cselekményt a 
büntetőügyben  eljáró  hatóság  a  szabálysértési  hatóságnak  küldi  meg.  
A  szabálysértési  hatóság  az  10.000  forintot  meghaladó  értékre  elkövetett  (kárt,  
vagyoni  hátrányt  okozó),  korábban  bűncselekménynek,  2007.  június  1.  után  az  
enyhébb büntetőtörvény visszaható hatályára tekintettel szabálysértésnek minősülő 
cselekményt tulajdon elleni szabálysértésként bírálja el.

b.) Az  1999.  évi  LXXV.  tv.  17.§  (3)  bekezdésével  módosított  régi  Sztv.  18.§  (3) 
bekezdése szerint  a 2000. március 1.  előtt  elkövetett  szabálysértések esetében a 
pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatása  során  ezer  forinttól  kétezer  forintig 
terjedő összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani. A módosítás nem érinti a 
régi  Sztv.  62.§  (2)  bekezdés  b./  pontjának  azt  a  rendelkezését,  amely  szerint  a 
szabálysértési  hatóság határozatának tartalmaznia kell  a pénzbírság átváltoztatása 
esetére  megállapított  elzárást.  Az  1999.  július  16-ai  konzultatív  tanácskozáson 
kialakított közös álláspont (BH. 1999. évi 10. szám) 4. pontja, amely szerint „az Sztv. 
új  18.§-ának  (4)  bekezdése  alapján  a  helyi  bíróság  csak  akkor  rendelkezhet  a 
pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatásáról,  ha  a  törvénymódosítás  hatályba 
lépése után elkövetett cselekményt elbíráló szabálysértési határozat az átváltoztatás 
lehetőségére utalt [18.§ (1) bekezdés], és az elkövető a pénzbírságot nem fizette 
meg”,  nem  áll  ellentétben  a  régi  Sztv.  62.§  (2)  bekezdésével  és  változatlanul 
irányadó. 
A  novella  alkalmazásában  nem  kifogásolható  az  a  gyakorlat,  amely  szerint  a 
pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatásakor  a  bíróság  határozza  meg,  hogy  a 
pénzbírság helyébe milyen tartamú elzárás lép. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 

A 2009. évi CXXXVI. sz. törvénnyel bevezetett új jogintézményeket, illetve  
jogszabályi  rendelkezéseket  kizárólag  a  2010.  január  hó  01.  napjától  
elkövetett cselekményekre kell-e alkalmazni?

A 2009. évi CXXXVI. törvény hatályba léptető rendelkezése úgy rendelkezik, hogy a 
szabálysértési törvényt módosító jogszabályi rendelkezéseket csak a hatályba lépést 
követően elkövetett szabálysértési cselekményekre lehet alkalmazni.

Ennek megfelelően az a többségi vélemény alakult ki, hogy a 4.§-ra tekintettel az új 
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törvényi  rendelkezéseket  csak  akkor  lehet  figyelembe  venni,  ha  azok  alapján  a 
cselekmény nem minősül jogellenesnek vagy enyhébben bírálandó el. 

A szabálysértési törvényben az anyagi és eljárási szabályok keverednek, az új eljárási 
szabályokat a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. A módosító jogszabály 
ezt a problémát nem rendezi.

Az Sztv. anyagi jogi, eljárásjogi és végrehajtási szabályokat egyaránt tartalmaz. Az 
anyagi  jogi  szabályokat  a  módosítás  utáni  elkövetésekre  kell  alkalmazni.  Az 
eljárásjogi (végrehajtási) szabályokat az elbíráláskor alkalmazni kell.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A szabálysértésért való felelősség

5. § Szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha 
a szabálysértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti.

6. § A szabálysértést elköveti az is, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír (felbujtás), és aki 
másnak a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt (bűnsegély).

7. §  Kísérlet miatt akkor van helye felelősségre vonásnak, ha a szabálysértést meghatározó jogszabály így 
rendelkezik.

A felelősséget kizáró okok

8.  §  (1)  Szabálysértés  miatt  nem vonható  felelősségre,  aki  a  cselekmény elkövetésekor  a  tizennegyedik 
életévét nem töltötte be, aki a cselekményt az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros állapotában, 
kényszer vagy fenyegetés hatása alatt, tévedésben, jogos védelemben vagy végszükségben követte el, illetve e 
törvényben meghatározott  egyéb ok zárja ki  a  felelősségre vonást.  Nem vonható felelősségre az sem, aki  a 
cselekményt a beszámíthatóságot korlátozó elmeállapotban követte el, ha nyilvánvaló, hogy ez a körülmény a 
cselekmény elkövetését befolyásolta.

(2) Az (1) bekezdés kóros elmeállapotra vonatkozó rendelkezése nem alkalmazható annak a javára,  aki  a 
szabálysértést önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követte el.

8.§

Ha  elmeorvos-szakértő  szakvéleménye  alapján  bizonyított,  hogy  az  elkövető  a 
beszámíthatóságot  korlátozó  elmeállapotban  követte  el  a  cselekményt,  ebből 
rendszerint  „nyilvánvaló”,  hogy  ez  a  körülmény  a  cselekmény  elkövetését 
befolyásolta, s ezért az elkövető nem vonható felelősségre. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Mikor állapítható meg, hogy az elkövető a szabálysértési cselekményt a 
beszámíthatóságát korlátozó állapotban követte el? 
A  meg  nem  fizetett  szabálysértési  pénzbírság  elzárásra  történő 
átváltoztatására irányuló eljárásban alkalmazott, Sztv. 17.§ (2) bekezdés 
b) és c) pontjában és a 8.§ (1) bekezdésében írt rendelkezések egymáshoz 
való viszonya.
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Az  elmeállapot  megítélése  elmeorvos  szakértői  kérdés,  éppen  ezért  az  58.§  (1) 
bekezdése  alapján  e  körben  elmeorvos  szakértőt  kell  kirendelni  és  az  elmeorvos 
szakértői  vélemény adatai  alapján kell  a  8.§ (1) bekezdése alapján állást  foglalni 
abban, hogy van-e felelősséget kizáró ok vagy sem.

A  meg  nem  fizetett  szabálysértési  pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatására 
irányuló  eljárásban alkalmazott  szabálysértési  törvény 17.§ (2)  bekezdés  b) és  c) 
pontjában,  illetve  a  8.§  (1)  bekezdésében  írt  rendelkezések  egymáshoz  való 
viszonyáról az alábbiakat szükséges rögzíteni.

A 8.§ (1) bekezdése egységes álláspont szerint felelősséget kizáró ok, vagyis ha ilyen 
felmerül, a szabálysértési eljárást meg kell szüntetni, míg a 17.§ (2) bekezdés b) és 
c)  pontjában  foglaltak  azokról  az  esetekről  rendelkeznek,  amikor  nincs  helye  a 
pénzbírságnak az elzárásra történő átváltoztatásának.

Amikor a bíróság a 102/A.§-a alapján dönt a pénzbírság elzárásra átváltoztatásáról, 
akkor a d) pont alapján a végrehajtási eljárás törvényességét, de az e) pont alapján 
az  alapeljárás  törvényességét  is  meg  kell  vizsgálnia,  és  ha  ez  utóbbi 
törvénytelenségét észleli,  akkor a szabálysértési  hatóságot új  eljárásra kötelezi  az 
alapügyben hozott határozatának hatályon kívül helyezése mellett.

A beszámítási képesség korlátozottságának és annak a megállapítása,  hogy ez az 
adott  cselekmény  elkövetését  befolyásolta-e,  egyaránt  igazságügyi  elmeszakértés 
kérdése.
Felelősséget kizáró okot tehát az elmeműködésnek a beszámíthatóságot kizáró kóros 
állapotában  vagy  a  beszámíthatóságot  korlátozó  elmeállapotban  elkövetés  képez 
[Sztv. 8.§ (1) bekezdés]. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

9. § (1) Nem róható az eljárás alá vont személy terhére olyan tény, amelyről az elkövetéskor a tőle elvárható 
gondosság ellenére sem volt tudomása.

(2) Nem vonható felelősségre az, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy magatartása nem 
jogellenes és erre a feltevésre alapos oka van.

(3)  A  rendőrségről  szóló  törvényben  meghatározott  szabálysértés  miatt  nem  vonható  felelősségre  a 
rendőrségről szóló törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot folytató személy, ha a szabálysértést 
jogszabályban  meghatározott  feladata  során,  ügyész  előzetes  jóváhagyásával  követi  el,  feltéve,  hogy  a 
szabálysértés elkövetése bűnfelderítési érdeket szolgál.

10. §  (1) Ha a szabálysértést meghatározó jogszabály úgy rendelkezik, az eljárás alá vont személy csak a 
sértett  kívánságára  (magánindítvány),  illetve  a  feljelentésre  jogosult  szerv  feljelentése  alapján  vonható 
felelősségre.

(2)  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.

(3) A magánindítvány előterjesztésére jogosult, illetőleg a feljelentésre jogosult szerv nyilatkozatát be kell 
szerezni, ha az eljárás megindulását követően derül ki, hogy a cselekmény csak magánindítványra büntethető.

(4) Ha a magánindítvány előterjesztésére jogosult sértett meghal, a hozzátartozója jogosult a még nyitva álló 
határidő alatt a magánindítvány előterjesztésére.

(5) A magánindítványt  attól a naptól  számított harminc nap alatt lehet  előterjeszteni,  amelyen a sértett az 
eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett.
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(6) Bármelyik eljárás alá vont személlyel szemben előterjesztett magánindítvány valamennyi eljárás alá vont 
személyre hatályos.

(7) A magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(8) A magánindítvány a szabálysértési hatóság érdemi határozatának meghozataláig visszavonható.

A szabálysértés büntethetőségének elévülése

11. § (1) Nincs helye felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt (elévülés).

11.§

Az  elévülés  problematikája  jól  szemléltethető  a  konkrét  ügyekben  felmerült 
kérdésekkel. Így:

A szabálysértési hatóság mulasztása folytán  a határozat csak az eljárás 
alá  vont  személy  részére  került  kézbesítésre,  a  védő  részere  nem. 
Időközben a határozatot a szabálysértési  hatóság jogerősítő záradékkal 
látja el, az eljárás alá vont személy a kiszabott pénzbírságot megfizeti. A 
védő hat hónap eltelte után érdeklődik a szabálysértési hatóságnál az ügy 
állása felől,  ahol  észlelik a  mulasztást,  megküldik a határozatot  a védő 
részére,  amely  ellen  kifogást  nyújt  be  igazolási  kérelemmel  együtt.  
Elbírálható e a kifogás vagy a szabálysértési ügy elévült?

Az  11.§  (1)  bekezdése  szerinti  hat  hónapos  relatív  elévülési  idő  a  szabálysértési 
hatóság mulasztása folytán  eltelt,  a  jogerősítő  záradékolás  törvénysértő,  ezért  az 
ügyben elévülés címén megszüntető határozatot kell hozni, hatályon kívül helyezve 
az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatát. Ezt követően a szabálysértési hatóság 
köteles visszautalni a befizetett pénzbírság összegét  az  eljárás alá vont személy 
részére. Ezen megoldást támasztja alá az Sztv. 75. § (1) bekezdésében foglaltak is, 
amely szerint a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a határozatát azzal közli, 
akire az rendelkezést tartalmaz, az eljárás alá vont személlyel közölt határozatot a 
védővel is közölni kell. Amennyiben a védővel nem közölték a határozatot, a jogerő 
nem állt be, így a szabálysértési ügy elévült.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák.

(2) Az elévülés határidejének kezdő napja az a nap, amikor a szabálysértés tényállása megvalósul, kísérlet 
esetén az a nap, amikor az ezt megvalósító cselekmény véget ér.

(3)  Ha  a  szabálysértés  jogellenes  állapot  előidézésével,  illetve  fenntartásával  valósul  meg,  az  elévülési 
határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez az állapot fennáll.

(4) Ha a szabálysértés kötelesség teljesítésének elmulasztása által valósul meg, az elévülési határidő az azt 
követő napon kezdődik, amikor az eljárás alá vont személy még jogszerűen eleget tehetett volna kötelességének.

(5) Ha az elkövetéstől  számított  hat hónapon belül  a cselekmény miatt büntetőeljárás indul, de a büntető 
ügyben  eljáró  hatóság,  illetőleg  a  bíróság  a  szabálysértési  eljárás  lefolytatása  céljából  az  ügyet  átteszi  a 
szabálysértési hatósághoz, az (1) bekezdés szerinti elévülés az áttételt elrendelő határozatnak a szabálysértési 
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hatósághoz érkezése napjával újrakezdődik.

Az eljárás alá vont személlyel szemben először büntetőeljárás indult a Btk.  
172.§  (1)  bekezdésébe  ütköző  és  a  (3)  bekezdés  I.  fordulata  szerint 
minősülő  és  büntetendő  veszélyhelyzetet  előidéző  által  elkövetett 
segítségnyújtás  elmulasztása  bűntettének  elkövetése  miatt,  mely 
büntetőeljárás  az  illetékes  Rendőrkapitányság  nyomozás  megszüntető 
2010. február 8-án kelt határozatával befejeződött. 

Az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  2010.  június  6.  napján  kelt  
határozatában az eljárás alá vont személyt közúti közlekedés rendjének 
megzavarása  szabálysértés  elkövetése  miatt  70.000  Ft  pénzbírsággal 
sújtotta, valamint 3 hónap időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől 
figyelemmel arra, hogy az eljárás alá vont személy 2009. október 8-án az 
általa vezetett személygépkocsival közlekedve balra kanyarodása közben 
nem  biztosított  elsőbbséget  a  szabályosan  közlekedő,  segédmotoros 
kerékpárt vezető sértett részére, melynek során a sértett 8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedett. 

A  bíróság  tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzésével  az  elsőfokú 
szabálysértési  hatóság  határozatát  megváltoztatta  és  a  szabálysértési 
eljárást  megszüntette  elévülés  okán,  mivel  a  nyomozó  hatóság  az 
elkövetéstől  számított  6  hónapon túl  csak  2010.  április  27.  napja  után 
küldte  meg  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  részére  az  iratokat. 
Törvényes-e a bírósági titkár határozata?

A bírósági titkár határozata törvénysértő. A határozatban helyesen hivatkozik az Sztv. 
11.§ (5) bekezdésben foglaltakra, azonban azt nem megfelelően értelmezte.

Az Sztv. 11.§ (5) bekezdése szerint ha az elkövetéstől számított 6 hónapon belül a 
cselekmény miatt büntetőeljárás indul, de  a büntető ügyben eljáró hatóság, illetőleg 
bíróság a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából az ügyet átteszi a szabálysértési 
hatósághoz  az  (1)  bekezdés  szerinti  (6  hónapos)  elévülés  az  áttételt  elrendelő 
határozatnak a szabálysértési hatósághoz érkezése napjával újrakezdődik.

Az Sztv. Kommentár szerint ha a büntetőeljárás az elkövetéstől számított 6 hónapon 
túl indult meg, akkor a szabálysértési cselekmény elévült.

Jelen esetben a bírósági titkár úgy értékelte a büntetőeljárás alapjául szolgáló a Btk. 
172.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés I. fordulata szerint minősülő és 
büntetendő  veszélyhelyzetet  előidéző  által  elkövetett  segítségnyújtás  elmulasztása 
bűntettét,  mintha  kizárólag  a  KRESZ  58.§  (1)  bekezdésének  megsértése,  azaz  a 
segítségnyújtás  elmulasztása  miatt  indult  volna,  s  a  gyanúsításnak  nem képezte 



9

volna  részét  a  KRESZ  28.§  (2)  bekezdés  b./  pontjának  megsértése,  azaz  a 
veszélyhelyzet okozása.

Ezen értelmezés akkor lenne helyes, ha az eljárás alá vont személlyel szemben csak 
a  Btk.  172.§  (1)  bekezdésébe  ütköző  és  aszerint  minősülő  és  büntetendő 
segítségnyújtás  elmulasztásának  vétsége,  azaz  a  bűncselekmény  alapesete  miatt 
indult  volna  eljárás.  Ebben az esetben a  bűncselekmény törvényi  tényállása nem 
foglalja magába a veszélyhelyzet okozását, a közlekedési szabályszegést.

Ez utóbbi esetben lett volna helye az elévülés megállapításának és a szabálysértési 
eljárás megszüntetésének.
A  vizsgált  esetben  azonban  megállapítható,  hogy  a  büntetőeljárás  olyan 
bűncselekmény minősített esete miatt indult,  amelynek részét képezi a segítséget 
elmulasztónak  egyben  felróható,  a  segítségnyújtási  kötelezettséget  életre  keltő 
sérülés okozása is. 

Az Sztv.  11.§ (5) bekezdés  alapján tehát  nemcsak a  KRESZ 58.§  (1) bekezdése, 
hanem  a  KRESZ  28.§  (2)  bekezdés  b./  pontjának  megsértése  miatt  is  indult  6 
hónapon belül büntetőeljárás, így az elévülés a büntetőeljárás alatt „nyugodott” és az 
áttételt  elrendelő  határozat  szabálysértési  hatósághoz  érkezése  napjával 
újrakezdődött. 

Mindezek alapján megállapítható,  hogy a  szabálysértési  eljárás  megszüntetésének 
elévülés címén nem volt törvényes indoka. 
Sz.B.: A D-i Rendőrkapitányság  határozatának és a D-i Városi Bíróság  végzésének vizsgálata során tett megállapítások

(6) A szabálysértés miatt az eljárás alá vont személlyel szemben a szabálysértési hatóság, fegyelmi hatóság, az 
ügyészség és a bíróság által  foganatosított  eljárási  cselekmények az elévülést  félbeszakítják.  A félbeszakítás 
napjával az elévülési idő újrakezdődik.

(7) A cselekmény elkövetésétől számított két év elteltével nincs helye szabálysértési felelősségre vonásnak.
12. §

II. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ALKALMAZHATÓ 
JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Büntetések és intézkedések

13. § (1) A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:
a) az elzárás,
b) a pénzbírság.
(2) A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:
a) a járművezetéstől eltiltás,
b) az elkobzás,
c)
d) a figyelmeztetés,
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e) kitiltás.

Az elzárás

14. § (1) Szabálysértés miatt elzárást törvény állapíthat meg.
(2) Az elzárás legrövidebb időtartama egy nap, leghosszabb tartama - a 24. § (1) bekezdésében foglaltak 

kivételével - hatvan nap, fiatalkorú esetén harminc nap. Az elzárás végrehajtása során a fiatalkorút a felnőtt 
korútól el kell különíteni.

(3) Az elzárás tartamába a szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a négy órát meghaladó előállítás tartamát 
be  kell  számítani.  A szabálysértési  őrizet  beszámításakor  minden  olyan  naptári  nap,  amelyen  az  elkövető 
fogvatartásban volt, egynapi elzárásnak felel meg. A négy órát meghaladó előállítás egynapi elzárásnak felel 
meg.

15. § Nincs helye elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy
a)  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  törvényben  meghatározott 

fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül,
b)  a terhesség negyedik hónapját elérő nő, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő 

szülő vagy fogyatékos, illetőleg folyamatos ápolást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
Az eljárási szabályok módosítását egyes szabálysértések társadalomra veszélyességének növekedése  

indokolja, a törvény célja az ellenük való hatékonyabb fellépés. A közvéleményt irritálja, hogy noha a  
feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel sok helyen a nyilvánosság előtt történik,  
mégsem kerül sor rövid időn belül a tényállás felderítésére és hatékony szankcionálására. Elsősorban a  
kistelepüléseken  élőket  sújtja,  hogy  a  tulajdon  elleni  szabálysértések  felderítetlenek  maradnak,  a  
magánlaksértések elszaporodnak. Ha a valótlan bejelentést követően a hatóság vagy a közfeladatot ellátó  
szerv  a  helyszínre  vonul,  a  polgárokat  szolgáló  valós  feladatait  időlegesen  nem  tudja  ellátni.  A 
törvénymódosítások célja ezen anomáliák megszüntetése.

A tulajdon elleni szabálysértések elleni hatékonyabb fellépést szolgálja, hogy a törvény az elkövetővel  
szemben elzárás-büntetés kiszabását is  lehetővé teszi; ezáltal  jogi  lehetőség lesz a tetten ért elkövető  
őrizetbe vételére, aminek önmagában is visszatartó ereje van; ezen túlmenően az elzárással fenyegetett  
szabálysértések esetén lehetőség van gyorsított eljárás lefolytatására is. A szabálysértések felderítését a  
tapasztalattal nem rendelkező jegyző helyett a büntetőeljárások során már ez irányú ismereteket szerzett  
rendőrség hatáskörébe utalja. A törvény bővíti a tárgyi bizonyítási eszközök felkutatásának lehetőségét.

A  törvény  célja  az  is,  hogy  a  terrorfenyegetettséggel  összefüggő  információk  komplexebb  adatok  
alapján  történő  elemzését,  értékelését  lehetővé  tegye,  és  ezzel  elérje  a  döntéshozatali  folyamat  
felgyorsulását.  Ennek  érdekében  a  törvény  szerint  a  döntési  szintek  számát  csökkentve  az  országos  
rendőrfőkapitány helyett a belügyminiszter gondoskodik a terrorfenyegetettséggel összefüggő információk  
elemzéséről és a terrorcselekmények felszámolásáról.

A  törvény  megszünteti  fiatalkorúak  esetén  az  elzárás  büntetés  kiszabásának  tilalmát.  A  tilalom 
fenntartása azért nem indokolt, mert a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban:  
Sztv.)  29.  §  (2)  bekezdése  szerint  fiatalkorúval  szemben  önálló  jövedelem,  vagy  vagyon  hiányában  
pénzbírságot kiszabni nem lehet, ily módon a fiatalkorú által elkövetett szabálysértésnél a hatóságnak  
jelenleg  alig  van  szankcionálási  lehetősége.  Az  elzárás  büntetés  kiszabásának  maximumát  azonban  
fiatalkorúak esetén a felnőtt korúakra kiszabható maximum felében határozza meg a törvény, és előírja a  
fiatalkorúak és a felnőtt korúak végrehajtás soráni elkülönítését is.

A törvény változatlanul hagyja azt a szabályt, hogy nincs helye elzárás kiszabásának (illetve elzárásra  
történő átváltoztatásnak),  ha az elkövető kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül. Nem tekinti azonban 
kizáró oknak - mert kevésbé egzakt - ha a kórházi kezelése a jövőben válik szükségessé.

15.§

Az  Sztv.  15.§  b)-c)  pontjaiban  és  az  Sztv.  17.§  (2)  bekezdés  b)  és  c)  
pontjában  jelölt  „fogyatékos”  személy  fogalma  okozhat  értelmezési 
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problémát. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI.  törvény  hivatkozott  4.§  a)  pontja  szerint  „fogyatékos  személy:  az,  aki 
érzékszervi - így különösen látás -, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben 
való aktív részvétel során". 

Ezen  belül  az  „értelmi  képességeit  jelentős  mértékben  vagy  egyáltalán  nem 
birtokolja” körülírású fogyatékosságnak az elkövetés után kell beállnia ahhoz, hogy 
kizárja az elzárás kiszabását [Sztv. 15.§ b)-c) pontja], illetőleg a jogerős elbírálás 
után  kell  beállnia  ahhoz,  hogy  kizárja  az  elzárásra  átváltoztatást  [Sztv.  17.§  (2) 
bekezdés b)-c) pont]. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A pénzbírság

16. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2000. március 1-én lépett  

hatályba.
A jogalkalmazás több mint hat évének tapasztalataiból az a következtetés szűrhető le, hogy az Sztv. -  

bár megfelel az alkotmányos és a nemzetközi jogi elvárásoknak - a részletszabályok kidolgozatlansága 
miatt nem megfelelően szabályozza a joganyagot, és felszínre kerültek olyan problémák is, amelyek az  
Sztv.  kodifikációja  során  nem  voltak  prognosztizálhatók.  Az  Sztv.  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  
reményeket,  túlbonyolította  az  eljárást  a  bíróság  szerepével,  a  gyorsított  bírósági  eljárással,  a  több 
fokozatú végrehajtási eljárással, ezért szükségessé vált, és meg is kezdődött az új szabálysértési kódex  
kidolgozása.

Tekintettel azonban arra, hogy az új törvény előkészítése és elfogadása hosszabb időt vesz igénybe, az  
átmeneti időszakra is szükséges a törvény egyes rendelkezéseinek a módosítása.

Az  alkotmányellenes  helyzet  megszüntetése  érdekében  haladéktalanul  szükséges  szabályozni  a  
hivatalos irat kézbesítéséhez fűződő vélelem megdöntésének lehetőségét.

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)  
2004.  július  30-tól  hatályos  módosítása  nemcsak  adminisztrációs  terhet  és  többlet  költséget  rótt  a  
rendőrségre, hanem adatkezelési problémát is felvetett. Az R. módosítása ugyanis arról rendelkezett, hogy  
a  szabálysértés  miatti  eljárásra  hatáskörrel  rendelkező  szabálysértési  hatóság  a  meg  nem  fizetett  
helyszíni bírságokat tartsa nyilván a végrehajtási eljárás során, így azokat is, amelyeket nem ő szabott ki.  
Ebből következően rendelet  határoz meg nyilvántartási feladatot, amely ellentétes a személyes adatok  
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-a (1) bekezdésének  
b) pontjában, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 90. §-a (1) bekezdése i) pontjában, valamint  
az  Sztv.  27.  §-ának  (1)  bekezdésében  foglaltakkal.  A  hivatkozott  törvények  értelmében  ugyanis  a  
rendőrség  szabálysértési  hatósága  csak  törvényben  meghatározott  nyilvántartásokat  vezethet,  azaz  a  
szabálysértési  eljárás  során  keletkezett  meghatározott  adatokat,  valamint  a  rendőrség  által  helyszíni  
bírsággal sújtott elkövetők adatait. Ezzel szemben jelenleg nyilvántartja például a közterület-felügyelő, a  
határőr által - rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértés miatt - kiszabott helyszíni bírságokat is.

Több esetben kezdeményezés történt országgyűlési képviselő és állampolgárok részéről,  azért,  hogy  
legyen meg a jogalapja a sértett tájékoztatásának a szabálysértési ügyben hozott érdemi határozattal.  
Ennek igénye - többek között  -  a közlekedési  szabálysértési  ügyekben keletkezett  kártérítés rendezése  
miatt merült fel.

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adóhatóság akkor kereshető meg az adók módjára történő  
behajtás érdekében, ha a köztartozás összege meghaladja az ötezer forintot. Jelenleg mind a pénzbírság,  
mind a helyszíni  bírság alsó határa ez alatt  marad,  ezért  indokolt  annak felemelése,  ezzel  együtt  az  
adózás  rendjéről  szóló  törvény  módosítása,  olyan  formában,  hogy  a  szabálysértés  miatt  behajtandó  
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összeg háromezer forint legyen.

16.§

Halmazat  esetén  a  kiszabott  pénzbírság  összege  meghaladhatja-e  a 
maximális 150.000 Ft-ot?

Igen. Az Sztv. 24.§ (2) bekezdése szerint  ugyan,  ha az eljárás alá vont személyt 
ugyanazon  szabálysértési  hatóság  előtt,  ugyanabban  az  eljárásban  több 
szabálysértés miatt vonják felelősségre, a legsúlyosabb szabálysértésre megállapított 
pénzbírság  felső  határa  a  felével  emelhető,  de  nem  érheti  el  az  egyes 
szabálysértésekre megállapított pénzbírság felső határának együttes összegét. Ezen 
rendelkezés szerint, ha két 150.000 forint  pénzbírsággal fenyegetett szabálysértés 
kerül  halmazatba, akár 225.000 forint  pénzbírság is kiszabható.  Az Sztv. 16.§ (1) 
bekezdése  ugyan  nem  tesz  utalást  kivételként  a  halmazati  szabályokra,  mint  az 
elzárás  kiszabásánál  az  Sztv.  14.§  (2)  bekezdése,  de  konkrét  jogszabályi 
felhatalmazást biztosít az Sztv. 24.§ (2) bekezdése, mellyel egyező megállapítást tett 
a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető  kollégiumainak  vezetői  2000.  április  3.  napján  tartott  tanácskozásán  a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban 
kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú 17.§-hoz írt álláspontjában (Bírósági Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat 17.§/a.) 
Sz.B.: Eset megoldás

(2) Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét.

Mi  alapján  dönti  el  a  bíróság,  hogy  az  adott  KRESZ  szabályszegés 
szabálysértési vagy közigazgatási eljárást von maga után?

A szabálysértési és a közigazgatási eljárás viszonya.

A közigazgatási bírságolási eljárás és az Sztv. szerinti eljárás egymáshoz 
való  viszonya,  párhuzamosan  folyó  eljárásoknál  mi  a  szabálysértési  
eljárásban a teendő, hogyan alakuljon a büntetéskiszabás?

Az 1988. évi I. törvény határozza meg, hogy mely közlekedési szabályok megsértése 
esetén van helye közigazgatási bírságnak.
A közigazgatási  bírság kiszabása ugyanazon jogsértés miatti  szabálysértési  eljárás 
lefolytatását nem érinti, de a szabálysértési eljárásban pénzbírság nem szabható ki.

A hatályos szabályozás mellett tehát a közigazgatási eljárásé az elsőbbség. 
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Az  Sztv.  87.§  (2)  bekezdésének  (Nem sújtható  pénzbírsággal  az  eljárás  alá  vont 
személy,  ha  vele  szemben  az  eljárás  alapjául  szolgáló  cselekmény  miatt  külön 
jogszabály alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye) és az Sztv. helyszíni 
bírságra vonatkozó 134.§ (1) bekezdéséből a „kivéve, ha az elkövetővel szemben az 
eljárás  alapjául  szolgáló  cselekmény  miatt  közigazgatási  bírság  kiszabásának  van 
helye” szövegrész a hatályon kívül helyezése csak azt jelenti, hogy megszünteti a 
szabályozási kettősséget. Ugyanis a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(Kkt.) 21/B.§ (2) bekezdése már korábban maga rendezte a kérdést [Helyszíni bírság, 
továbbá  szabálysértési  eljárásban  pénzbírság  nem szabható  ki  azzal  a  személlyel 
szemben, akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló előírás megsértése miatt a 
21.§ (1) és (2) bekezdése alapján vagy a 21/A.§ (2) bekezdése alapján közigazgatási 
bírság kiszabásának van helye]. 

A  Kkt.  21.§  (1)  bekezdésében  meghatározott  -  egyébként  szabálysértéseknek 
minősülő - „előírásoknak” a (3) bekezdés alapján kizárólag a külön jogszabály szerinti 
technikai  eszközzel  készített  és  továbbított  felvétellel  dokumentált  megszegése 
esetén  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  közigazgatási  bírságot  a  (4)  bekezdés 
szerint a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság folytatja le. 

Tehát közigazgatási eljárásnak van helye a közigazgatási bírság kiszabása érdekében, 
egyébként a közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás a szabálysértési eljárás 
ugyanazon  jogsértés  miatt  történő  lefolytatását  nem  érinti  [Kkt.  21/B.§  (1) 
bekezdés], de annak során pénzbírság kiszabásának már nincs helye. 

A  két  eljárás  egymáshoz  való  viszonya  normatíve  rendezetlen.  Értelemszerűen  a 
közigazgatási  eljárásnak van elsőbbsége.  Ha szabálysértési  eljárás  indul,  és nincs 
adat a közigazgatási eljárásról, tájékozódni kell: ha indult, a szabálysértési eljárást az 
előzetes kérdés miatt fel kell függeszteni [Sztv. 67.§ (1) bekezdés a) pont], majd a 
közigazgatási  bírság  jogerős  kiszabása  után  vagy  netán  a  közigazgatási  eljárás 
jogerős megszüntetése esetén a szabálysértési eljárást folytatni kell.

Ha  tudjuk  ki  a  szabálysértés  elkövetője  elsődleges  a  szabálysértési  eljárás 
lefolytatása, a jogszabály által megkívánt technikai eszközzel készült a cselekmény 
rögzítése, közigazgatási eljárást kell indítani. 

A  fent  kifejtettek  ellenére  elsődlegesen  ha  van  elkövető,  szabálysértési  eljárást 
kellene  kezdeményezni,  s  másodlagosan  az  objektív  felelősség  miatt  lehetne 
közigazgatási  bírságot  kiszabni  az  üzembentartóval  szemben,  illetve  az 
üzembentartótól  használatba  vevő  személlyel  szemben.  Tény,  hogy  a  törvény  az 
objektív felelősség elsőbbségét teremtette meg, de nyitva hagyta a lehetőséget az 
elkövetővel  szemben  szabálysértési  eljárás  lefolytatására,  közúti  járművezetéstől 
eltiltás  alkalmazására,  mellyel  a  rendőrség,  mint  I.  fokú  szabálysértési  hatóság 
gyakorlatilag nem él.

Álláspontunk szerint a jogalkotó szándéka is az volt, hogy kiküszöbölje azon eseteket, 
amikor  a  szabálysértési  hatóság  felhívására  az  adatot  közlő  üzembentartó 
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adatszolgáltatási  kötelezettségének  úgy  tett  eleget,  hogy  név  nélkül  megjelölte, 
miszerint a járművet a cselekmény időpontjában közeli hozzátartozója vezette, s rá 
nézve  élt  mentességi  jogával.  Ebben az esetben érvényesülhetne  a  közigazgatási 
bírság  szerepe  az  üzembentartóval,  illetve  amennyiben  teljes  bizonyító  erejű 
magánokirattal  igazolni  tudja,  hogy  a  járművet  másnak  átadta  a  használatba 
átvevővel szemben. 

Ezzel  szemben az  1988.  évi  I.  törvény  szabályozása  szerint  elsődlegessé  vált  az 
objektív felelősség, így ezen probléma megoldása a jogalkotóra vár. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Beszámítható-e  a  pénzbírság  összegébe  az  eljárás  alá  vont  személy  által  4  órát 
meghaladó őrizetben, előállításban eltöltött idő?

Gyorsított bírósági eljárás lefolytatása során, ha az őrizetben lévő eljárás 
alá  vont  személlyel  szemben  nem  elzárás,  hanem  pénzbírság  kerül 
kiszabásra,  a  szabálysértési  őrizet  beszámításának  szabályai  az  alábbi 
Sztv. rendelkezés alapján, vagy a Be. szabályai alapján alakulnak?

E körben két  álláspont  alakult  ki,  az  egyik  álláspont  szerint  a  14.§ (3)  bekezdés 
értelmében  csak  az  elzárás  tartamába  lehet  a  szabálysértési  őrizet  teljes  idejét, 
valamint  a  négy  órát  meghaladó előállítás  tartamát  beszámítani,  a  Szabálysértési 
törvény a pénzbírságba történő beszámításra nem ad lehetőséget.

A  másik  álláspont  szerint  ez  méltánytalan  azokkal  szemben,  akik  a  111.§  (1) 
bekezdése értelmében a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
a pénzbírságot megfizették. Ezen többségi álláspont szerint a határozat rendelkező 
részében meg kell határozni, hogy a kényszerintézkedésekkel kapcsolatosan mennyi 
pénzbírságot tekint lerovottnak a bíróság.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
17.§-hoz  fűzve:  „c)  Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  szabálysértési  őrizetben volt, 
kiszabott pénzbírságot vagy annak egy részét az Sztv. 14.§ (3) bekezdésének és az 
Sztv. 17.§ (5) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával lerovottnak kell nyilvánítani. 
Ennek során minden olyan naptári nap helyett, amelyen az elkövető fogva tartásban 
volt (őrizetben vagy előállításának tartama a négy órát meghaladta), a pénzbírságból 
ezer forinttól háromezer forintig terjedő összeget kell figyelembe venni”.
Fentiek  alapján  a bíróság a végzésének rendelkező részében rögzíti,  hogy milyen 
összegű pénzbírságot tekint lerovottnak a szabálysértési őrizetben töltött idő miatt. 

Megjegyzendő,  hogy  törvényi  felhatalmazáson  alapuló  megoldás  a  pénzbírság 
elzárásra történő átváltoztatása esetén való beszámítás lenne.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

17. § (1) A pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók módjára nem hajtható be, közérdekű munkára vagy 
elzárásra kell átváltoztatni.
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1. A törvény a tulajdon elleni szabálysértések felderítésének javítása érdekében módosításokat hajt  
végre  a  hatásköri  és  illetékességi  szabályok  körében.  Egyrészt  általános  illetékességi  szabállyá  az  
elkövetés  helyét  teszi,  másrészt  a  tulajdon  elleni  szabálysértések  esetén  pedig  a  rendőrség  
közreműködésére van lehetőség.

1.1. A jelenlegi szabályozás, azaz az elkövető lakóhelye szerinti illetékesség az elkövető érdekeit jobban  
szolgálja,  azt  biztosítja,  hogy  az  elkövető  a  legkisebb  munkakieséssel  és  időveszteséggel  tudjon  a  
szabálysértési  hatóság  előtt  megjelenni.  A  lakóhely  szerinti  illetékesség  azonban  a  felderítés  
hatékonyságát gátolja akkor, ha a lakóhely nem azonos az elkövetés helyével. Emellett ez az illetékességi  
szabály kevésbé szolgálja a sértett, mint az elkövető érdekeit. Indokolt tehát az illetékességi szabályok  
módosítása úgy, hogy az eljárás lefolytatására az a szabálysértési hatóság legyen illetékes, amelynek a  
területén a szabálysértést  elkövették.  Az elkövetés  helye fontos lehet  olyan cselekmények esetén,  ahol  
bonyolultabb bizonyítási eljárás lefolytatására van szükség, különös tekintettel a helyismeretre.

1.2. 2006. június 1-jét megelőzően a tulajdon ellen elkövetett szabálysértések értékhatára tízezer forint  
volt.  Ez  azt  jelentette,  hogy  minden  10  000  Ft-ot  meghaladó  összegű  tulajdon  elleni  cselekmény  
bűncselekmény volt.

A Büntető Törvénykönyvről  szóló 1978.  évi  IV.  törvény (a  továbbiakban: Btk.)  és  más büntetőjogi  
tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2007.  évi  XXVII.  törvény  20  000  Ft-ban  határozta  meg  a  
szabálysértések  felső értékhatárát.  Ez  a  módosítás  azt  eredményezte,  hogy  a  20  000  Ft-ot  meg nem  
haladó értékre elkövetett szabálysértési ügyekben a jegyzőnek kell szabálysértési eljárást lefolytatnia.

Mára világossá vált, hogy ez kiemelkedő problémát jelent a tulajdon elleni szabálysértések körében,  
hiszen  az  elkövető  kilétének  megállapítása  érdekében  szükséges  felderítési  jellegű  bizonyítási  
cselekmények elvégzéséhez a jegyző nem rendelkezik kellő speciális szakismerettel és kellő apparátussal.  
Ennek okán a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek jelentős része ismeretlen marad.

Megállapítható ezért,  hogy a jegyző csak abban az esetben a megfelelő szabálysértési  hatóság az  
eljárás  lefolytatásához,  ha  az  elkövető  kiléte  megállapítható,  és  a  tényállás  egyszerű,  különösebb  
bizonyítás lefolytatása nem indokolt.

Az eredményes felderítő tevékenységhez szükséges az elkövető kilétének megállapítása, az elkövető és a  
tanúk  meghallgatása,  a  tárgyi  bizonyítási  eszközök  megszerzése,  valamint  a  helyszín  megszemlélése,  
ruházat, csomag és jármű átvizsgálásának az elvégzése. Ennek elvégzésére a rendőrség felkészült, mivel a  
vagyon elleni bűncselekmények nyomozását vagy felderítését is e szerv végzi, különbség a tulajdon elleni  
szabálysértésekhez viszonyítva csak az értékhatár tekintetében van.

A rendőrség az a szerv, amely a legnagyobb felkészültséggel rendelkezik a jogellenes cselekmények  
felderítéséhez.  A rendőrség a közbiztonság és a belső rend védelmének fő szerve,  a rendőrök minden  
esetben részesülnek olyan képzésben, amely a bűncselekmények és szabálysértések megelőzésére, illetve  
felderítésére vonatkozik.

2.  A  törvény  olyan  szigorítást  is  tartalmaz,  amely  abba  az  irányba  hat,  hogy  a  szabálysértési  
eljárásban kiszabott  szankció -  elsősorban a pénzbírság -  végrehajtására a lehető leghatékonyabban  
kerüljön sor, és a szankcionált személy ne kerülhesse el a szabálysértést megvalósító magatartásának  
következményeit.

A  szabálysértési  eljárásban  kiszabott  pénzbírság  önkéntes  megfizetésének  elmulasztása  esetén  az  
általános végrehajtás hatékonyabbá tétele érdekében a pénzbírság meg nem fizetése esetén a törvény törli  
a közvetlen letiltást, és a pénzbírság meg nem fizetését követően haladéktalanul adók módjára történő  
végrehajtást  rendel  el.  Ezzel  az  eddigi  tapasztalatok  alapján  meglehetősen  alacsony  hatékonyságú 
közvetlen letiltás jogintézménye megszüntetésre kerül, amely gyorsítja a végrehajtási folyamatot.

Az 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) meghatározza azokat az eszközöket, amelyeket az  
önkéntes teljesítés hiányában a pénzbírság befizetése érdekében alkalmazni lehet. A pénzbírságot meg  
nem fizetőkkel  szemben első  lépésként  a  közigazgatás  általános szabályai  szerint  történő behajtásra,  
illetve adók módjára történő behajtásra van lehetőség.

A törvény úgy módosítja az Sztv. 17. § (1) bekezdését, hogy kikerül a rendelkezésből a közigazgatás  
általános  szabályai  szerint  történő  behajtás,  ami  a  letiltást  jelenti.  Ennek  indoka  az,  hogy  az  adók 
módjára  történő  behajtás  letiltással  veszi  kezdetét,  ezért  szükségtelen  ennek  az  intézkedésnek  a  
lehetőségét két alkalommal biztosítani.

(2) Nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, ha az eljárás alá vont személy
a)  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  törvényben  meghatározott 

fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül,
b)  a terhesség negyedik hónapját elérő nő, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő 

szülő vagy fogyatékos, illetőleg folyamatos ápolást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
(3) A (2) bekezdés esetében nincs helye közérdekű munkára átváltoztatásnak.
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A  törvény  megszünteti  fiatalkorúak  esetén  az  elzárás  büntetés  kiszabásának  tilalmát.  A  tilalom 
fenntartása azért nem indokolt, mert a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban:  
Sztv.)  29.  §  (2)  bekezdése  szerint  fiatalkorúval  szemben  önálló  jövedelem,  vagy  vagyon  hiányában  
pénzbírságot kiszabni nem lehet, ily módon a fiatalkorú által elkövetett szabálysértésnél a hatóságnak  
jelenleg  alig  van  szankcionálási  lehetősége.  Az  elzárás  büntetés  kiszabásának  maximumát  azonban  
fiatalkorúak esetén a felnőtt korúakra kiszabható maximum felében határozza meg a törvény, és előírja a  
fiatalkorúak és a felnőtt korúak végrehajtás soráni elkülönítését is.

A törvény változatlanul hagyja azt a szabályt, hogy nincs helye elzárás kiszabásának (illetve elzárásra  
történő átváltoztatásnak),  ha az elkövető kórházi fekvőbeteg ellátásban részesül. Nem tekinti azonban 
kizáró oknak - mert kevésbé egzakt - ha a kórházi kezelése a jövőben válik szükségessé.

(4) Egynapi közérdekű munkának ötezer forint pénzbírság felel meg.

17.§

a.) A  pénzbírság  legmagasabb  összege  százötvenezer  forint  és  ez  a  felső  határ 
„halmazat” esetén a felével emelhető [16.§ (1) bekezdés, 24.§ (2) bekezdés]. Az 
elzárásra történő átváltoztatás során a pénzbírságot helyettesítő elzárás leghosszabb 
tartama azonban legfeljebb hatvan, illetve kilencven nap lehet [17.§ (5) bekezdés, 
24.§  (2)  bekezdés]  akkor  is,  ha  az  átváltoztatási  kulcs  figyelembevételével  ennél 
hosszabb tartamot kellene megállapítani. 

b.) A  87.§  (2)  bekezdés  d./  pontja  szerint  a  pénzbírságot  kiszabó  határozatnak 
tartalmaznia kell a pénzbírság átváltoztatása esetére megállapított közérdekű munka, 
illetve  elzárás  tartamát.  E  rendelkezésből  következik:  ha  az  elkövető  megkezdi  a 
közérdekű munka végzését, de utóbb  munkakötelezettségének nem tesz eleget, a 
pénzbírság hátralévő részéből annyiszor ötezer forintot kell levonni, ahány napon át 
ténylegesen  közérdekű  munkát  végzett.  A  pénzbírság  fennmaradó  részét  a 
pénzbírságra  megállapított  átváltoztatási  kulcsnak  megfelelően  kell  elzárásra 
átváltoztatni. 

c.) Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  szabálysértési  őrizetben  volt,  a  kiszabott 
pénzbírságot vagy annak egy részét az Sztv. 14.§ (3) bekezdésének és Sztv. 17.§ (5) 
bekezdésének értelemszerű alkalmazásával lerovottnak kell nyilvánítani. Ennek során 
minden olyan naptári nap helyett, amelyen az elkövető fogvatartásban volt (őrizetben 
vagy előállításának tartama a négy órát meghaladta), a pénzbírságból ezer forinttól 
háromezer forintig terjedő összeget kell figyelembe venni.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A bíróság által kiszabott 100.000 Ft és 150.000 Ft közötti pénzbírság hány 
nap közérdekű munkára változtatható át? 

A 111.§ (9) bekezdésére tekintettel, mivel a közérdekű munka leghosszabb tartama 
20 nap lehet,  ezért  ha a bíróság által  kiszabott  100.000 forint  és  150.000 forint 
közötti pénzbírság nem halmazati büntetésként került kiszabásra, akkor a közérdekű 
munka  tartama  20  napnál  több  nem lehet,  tekintettel  a  17.§  (4)  bekezdésében 
meghatározott kötelező 5.000 forintos átváltoztatási kulcsra is.
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Sztv. 17.§ (4) bekezdés, Sztv. 111.§ (9)-(10) bekezdés és Sztv. 24.§ (2) bekezdés 
egybevetésével séma: pénzbírság / 5.000 Ft = közérdekű munkanapok száma, de 
legfeljebb 20,  halmazati  büntetésnél legfeljebb 30 nap lehet – a fennmaradó rész 
elesik.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló munkaanyaga

(5) Az elzárásra történő átváltoztatás során ezer forinttól háromezer forintig terjedő összeg helyett egynapi 
elzárást kell számítani. A pénzbírság helyébe lépő elzárás - a 24. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - egy 
napnál rövidebb és hatvan napnál több nem lehet.

A járművezetéstől eltiltás

18. §  (1)  Ha a szabálysértést  meghatározó jogszabály lehetővé teszi,  a pénzbírság kiszabása mellett  vagy 
önálló intézkedésként az eljárás alá vont személy eltiltható a járművezetéstől, ha a szabálysértést engedélyhez 
kötött járművezetés szabályainak megszegésével követte el.

(2) A vezetői engedély visszaadása külön jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésétől tehető függővé.
(3) A járművezetéstől eltiltás meghatározott járműkategóriára és járműfajtára is vonatkozhat.
(4) A járművezetéstől eltiltás legrövidebb tartama egy hónap, leghosszabb tartama egy év.

18.§

Az  illetékes  rendőrkapitányság  részéről  érkezett  kérdés  volt,  hogy 
változott-e a bírósági gyakorlat a tekintetben, hogy például ittas vezetés 
szabálysértés  elbírálása  során  figyelembe  veszik  az  ittas  járművezetés 
vétsége  esetén  általában  kiszabott  pénzbüntetés  összegét  és  a 
járművezetéstől  eltiltás  alkalmazása  során  pedig  azt,  hogy  ha  az  első  
alkalommal követi-e el az eljárás alá vont személy a  cselekményt, ezért 
elengedik az eltiltást? Ehhez kapcsolódó kérdés volt,  hogy ittas vezetés 
szabálysértés esetén a területen működő rendőrségek az ügyek 100%-
ában alkalmaz járművezetéstől  eltiltás intézkedést  is.  A bíróság kifogás 
alapján milyen elvek alapján mellőzi a járművezetéstől eltiltást?

A  már  említett  2010.  január  1-től  életbe  lépett  Büntető  Törvénykönyvet  érintő, 
pénzbüntetés összegére vonatkozó jogszabályi változás magával hozta - a bíróság elé 
állítás keretében született ítéleteket ismerve - a több százezer forintos (500-750.000 
Ft)  pénzbüntetések  kiszabását,  melyhez  képest  a  rendelet  42.§-a  szerinti  ittas 
vezetés szabálysértés maximális szankciója a 100.000 Ft pénzbírság sem tekinthető 
eltúlzottnak. Így a jövőben okkal  nem fordulhat elő, hogy a bíróság azért enyhíti a 
szabálysértési  pénzbírság  összegét,  hogy  igazítsa  a  bűncselekménnyel  kiszabható 
pénzbüntetés összegéhez, arányosítva tárgyi súlyuk szerint a szankciókat. 

A közúti  járművezetéstől eltiltás alkalmazása során az eset összes körülményeit  a 
súlyosító és enyhítő körülmények súlyát, nyomatékát együttesen kell vizsgálni ahhoz, 
hogy dönteni lehessen ezen intézkedés szükségességéről, illetve mértékéről. Ebben 
jó iránymutatást ad a Legfelsőbb Bíróság 38. számú Büntető Kollégiumi véleménye, 
melynek  analóg  alkalmazása  szerint  a  közúti  járművezetéstől  eltiltás  a  büntetés 
kiszabás  céljának  megvalósulása  érdekében  akkor  indokolt,  ha  a  közlekedési 
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cselekmény  elkövetési  körülményeiből  vagy  az  elkövető  személyiségéből  arra  kell 
következtetni, hogy az elkövetőnek a közlekedésben járművezetőként való részvétele 
a közlekedés biztonságát, mások életét vagy testi épségét veszélyezteti. 

A határozott időtartamra való eltiltás mértékének a megállapításánál a cselekmény 
jellegének,  tárgyi  súlyának,  az  elkövető  közlekedési  előéletének  és  a  bűnösség 
fokának  van  meghatározó  jelentősége.  Indokolt  a  járművezetéstől  eltiltás,  ha  az 
elbírált cselekmény elkövetési körülményeiből vagy az elkövető személyiségéből arra 
kell  következtetni,  hogy  a  közúti  forgalomban  való  részvétele  a  közlekedés 
biztonságát veszélyezteti. 

Szándékos  veszélyeztetés,  az  alapvető  vagy  nagyobb  mérvű  veszély  elhárítását 
szolgáló közlekedési szabályok (elsőbbség megadása, előzés, kanyarodás) semmibe 
vételét jelző agresszív vezetés vagy a szabályoknak tudatos és módjánál fogva durva 
megszegése indokolja az eltiltást. 

Az alkoholfogyasztást követő járművezetést a Bkv. kiemelten kezeli, hiszen az ittas 
járművezetés a tapasztalat szerinti súlyos következményeinél és gyakoriságánál fogva 
mind  a  közlekedési  bűncselekményeknél,  mind  a  szabálysértéseknél  az  egyik 
legveszélyesebb  cselekmény.  Indokolt  az  eltiltás,  ha  az  ittasság  mértéke  magas, 
bűncselekményi  értékhatárhoz  közeli,  ha  ittas  vezetés  miatt  már  az  elkövetőt 
korábban is  felelősségre  vonták,  ha  egyébként  is  rendszeresen  italozó  életmódot 
folytat,  idült  alkoholista,  ittasan  tömegszállító  járművet  vezet  vagy  ha  súlyosabb 
megítélésű balesetet okoz. 

Amennyiben  azonban  az  elkövető  hosszabb  ideje  kifogástalanul  vesz  részt  a 
közlekedésben, az általános életvitele rendszeres italozásra nem utal,  úgy az ittas 
járművezetés  esetén  is  a  mellékbüntetés  alkalmazása  ellen  szólhat  az  elkövetés 
alkalmi jellege, a levegő- vagy véralkohol érték alacsony foka. Ugyancsak mellőzhető 
az  eltiltás  az  olyan  élethelyzetek  megállapítása  esetén,  amikor  váratlan  és 
méltányolható ok készteti az alkoholt fogyasztó személyt arra, hogy a törvényi tilalom 
ellenére járművet vezessen. Szintén nem indokolt a járművezetéstől eltiltás, ha az 
elkövető előélete, közlekedési viselkedése egyébként kedvező. 

Fentiek alapján tehát nem vitatható a bírósági gyakorlat, hogy ha az eljárás alá vont 
személy elköveti ugyan az ittas vezetés szabálysértését, de a vér- vagy levegőalkohol 
mértéke csekély, az eljárás alá vont személy hosszabb ideje kifogástalanul vett részt 
a  közlekedésben,  általános  életvitele  rendszeres  italozásra  nem  utal,  előélete, 
közlekedési  viselkedése  egyébként  kedvező  vagy  váratlan  és  méltányolható  ok 
készteti  az alkoholfogyasztó személyt  arra,  hogy járművet vezessen, a bíróság ne 
csak mérsékelje, hanem mellőzze a közúti járművezetéstől eltiltást. 

Következetes  viszont  a  bírósági  gyakorlat  abban,  hogy  a  közúti  járművezetéstől 
eltiltás  egzisztenciális  kihatásait  nem  az  eltiltás  szükségességénél,  hanem  annak 
mértékénél veszi figyelembe. 
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Vitatható  tehát  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  azon  gyakorlata,  ha  az  ittas 
vezetés  szabálysértésének megállapításakor  mérlegelés  nélkül  100%-ban alkalmaz 
közúti járművezetéstől eltiltást, s nem veszi figyelembe az eset összes körülményét, 
még ha ezen szabálysértéseknél a generális prevenciót, megelőzést nagymértékben 
szolgálja. 

Szükséges  még  kitérni  arra  is,  hogy  míg  a  bűncselekményi  pénzbüntetés  és 
szabálysértési  pénzbírság  vonatkozásában  a  Btk.  módosítás  a  pénzbüntetés 
összegének emelésével arányosította a cselekmények tárgyi súlyát, addig  a közúti 
járművezetéstől  eltiltás  mellékbüntetés,  illetve  intézkedés  alkalmazásánál  fenti 
arányosítás  nagy  problémát  jelent jogszabály  módosítás  hiányában.  Az  ittas 
járművezetés  vétsége  1  évtől  10  évig  terjedő,  határozott  idejű,  illetve  végleges 
hatályú  közúti  járművezetéstől  eltiltással  büntethető,  míg  az  ittas  vezetés 
szabálysértése  1  hónaptól  12  hónapig  terjedő  közúti  járművezetéstől  eltiltással 
sújtható.  Mivel  a bíróság bűncselekmény elkövetése esetén az 1 éves tartam alá 
leszállni  nem  tud,  így  gyakran  a  0,8-0,9  ezrelék  véralkohol  értékű  enyhe  fokú 
befolyásolt  elkövetőkkel  szemben  a  bíróság  nem alkalmaz  közúti  járművezetéstől 
eltiltást. 0,6-0,7 ezrelékes véralkohol szintnél az elkövető 6 hónapot meghaladó, akár 
12 hónapot is elérő eltiltással számolhat, így nehezen feloldható jogalkotói szándék 
hiányában az a gyakorlat, melyre a védők is rendszeresen hivatkoznak, hogy „ha az 
eljárás alá vont személy egy kicsivel többet ivott volna és enyhe fokú befolyásolt 
állapotba kerül, úgy megúszta volna eltiltás nélkül”. 

A rendőrségi vezetők részéről magyarázatként hangzott el, hogy azon területeken, 
ahol például gyakori a kerékpáros baleset, súlyos  szankciót alkalmaz a szabálysértési 
hatóság  az  ittas  vagy  láthatósági  mellényt  nem viselő  kerékpárosokkal  szemben. 
Ezzel  szemben  azt  tapasztalják,  hogy  a  bíróság  rendszeresen  enyhíti  ezen 
büntetéseket.   Szükséges  tehát,  hogy  a  határozat  indoklásából  derüljön  ki  ezen 
cselekmények helyi szintű elszaporodottsága, balesetveszélyessége (forgalmas úton, 
közvilágítás nélküli szakaszon ...stb.), hogy a bíróság számára is kiderüljön, mi az 
oka, hogy az adott rendőrkapitányság területén másokétól eltérő a büntetéskiszabási 
gyakorlat. Így elkerülhető a rendszeres, általános megelőzési célokat rontó enyhítés.
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

A közigazgatási  bírsággal  sújtandó közlekedési  szabályszegések köréről 
szóló 410/2007.(XII.29.) Korm. rendelet alkalmazásával összefüggésben 
mutatkozó anomáliáról: 

Annak  ellenére,  hogy  a  közúti  közlekedésről  szóló  1998.  évi  I.  törvény  21/B.§-a 
megteremti  annak  lehetőségét,  hogy  a  közigazgatási  eljárással  párhuzamosan 
szabálysértési  eljárás  is  induljon  a  közlekedési  szabályszegést  elkövető  személlyel 
szemben, ez a gyakorlatban mégsem működik. Kitűnik ez abból, hogy a közigazgatási 
bírság alkalmazhatóságát követően gyakorlatilag megszűntek a sebességtúllépéssel 



20

összefüggő  kifogások  miatti  eljárások  a  bíróságon.  A  rendőrhatóság  részéről  is 
megerősítették  azt  a  gyakorlatot,  hogy  kizárólag  az  üzemeltetővel  szemben indul 
közigazgatási  eljárás  és  kerül  sor  bírság  kiszabására  a  gyorshajtásról  készült 
fényképfelvétel  és méréseredmény nyomán anélkül,  hogy akár a helyszínen,  akár 
jelentős  sebességtúllépés  mellett  is  a  gépjármű  megállítására,  igazoltatásra  sor 
kerülne, illetve utóbb sem tesznek lépéseket a szabálysértést elkövető személyének 
beazonosítására,  úgy  tűnik,  hogy  elsődleges,  lassan  kizárólagos  célként  a 
közigazgatási  bírság  alkalmazása  jelenik  meg.  A  kialakulófélben  lévő 
diszfunkcionálisként  értékelhető  jogalkalmazás  eredményeként  a  járművezetéstől 
eltiltás, mint az Sztv.18.§-ában szabályozott intézkedés alkalmazása elmarad, amivel 
összefüggésben úgy a speciális, mint a generális prevenció elve sérül. Fenti okból 
célszerűnek  mutatkozik  a  kialakult  helyzetre  a  figyelmet  minden  adódó  fórumon 
felhívni. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

19. § (1) A járművezetéstől eltiltás hatálya - kivéve, ha a rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi - a 
határozat jogerőre emelkedésével kezdődik.

(2) A járművezetéstől eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás alá vont 
személy vezetői engedélyét a szabálysértéssel összefüggésben visszavonták.

A 2. § pontosításokat hajt végre a járművezetéstől eltiltás kezdő időpontja és a beszámítás tekintetében.
1. Jelenleg nem az Sztv., hanem a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról  

szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) határozza meg a járművezetéstől eltiltás kezdő  
időpontját. Az R. a járművezetéstől eltiltást kiszabó határozat jogerőre emelkedését jelöli meg mint az  
eltiltás kezdetét. E szabályozáson a törvény sem változtat, csupán az R. rendelkezését törvényi szintre 
emeli.

2. A hatályos Sztv. rendelkezik arról, hogy az eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek  
tartamára  az  eljárás  alá  vont  személy  vezetői  engedélyét  a  szabálysértéssel  összefüggésben  elvették,  
illetve  bevonták.  Be  kell  számítani  azt  az  időt  is,  amikor  büntetőeljárás  indult  a  cselekmény  miatt,  
azonban  a  büntetőeljárás  feltételei  nem  állnak  fenn,  és  az  ügyet  átteszik  szabálysértési  eljárás  
lefolytatása  céljából  a  szabálysértési  hatósághoz.  E  szabályon  a  törvény  annyiban  változtat,  hogy 
pontosítja  az  Sztv.  megfogalmazását,  és  az  engedély  visszavonásáról  rendelkezik.  Ha  az  engedély  a  
helyszínen  elvételre  került,  akkor  az  engedély  elvételére  szükségtelen  utalni,  mert  az  engedély  
visszavonásáról szóló határozatban a visszavonás időpontját a hatóság az elvétel időpontjával azonos  
időpontban határozza meg.

19.§

Alkalmazható-e  járművezetéstől  eltiltás  intézkedés  első  fokon  bírósági 
hatáskörbe tartózó szabálysértés, jelesül az Sztv. 156/A.§ (1) bekezdése 
szerinti járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés esetén?

A járművezetés eltiltás tartama alatt elkövetett szabálysértés miatt (Sztv. 
156/A.§) a bíróság kiszabhat-e, vagy sem járművezetéstől eltiltást? 

Nem alkalmazható járművezetéstől eltiltás, mert az Sztv. 156/A.§-a erről külön nem 
rendelkezik.[Sztv. 18.§ (1) bekezdés és Sztv. 156/A.§].
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A bíróság eltiltást nem alkalmazhat, de a jogszabály ez irányú módosítása indokolt.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Kötelező büntetőpont megállapítása esetén: - arra a bírósági határozat a 
rendelkező részében kerüljön sor, vagy elegendő arra csak az indoklásban 
utalni? 

Ha a szabálysértési hatóság (rendőrség) elmulasztotta a kötelező pontot 
megállapítani,  azt  a  bíróság  pótolhatja-e  később  anélkül,  hogy  azt  az 
eljárás alá vont személy kifogásolta volna? 

Ha  a  bíróság  megállapítja  pótlólag  tárgyalás  mellőzéses  eljárásban  a 
büntetőpontot, lehet-e kérni ennek nyomán tárgyalás tartását? 

A büntetőpont megállapítása a szabálysértési hatóság feladata, így azt a bíróságnak 
nem kell pótolnia, az nem a bíróság dolga.
Ha a bíróság mégis megállapította a kifogást elbíráló határozatában a büntetőpontot, 
akkor arra nézve is kérhető a tárgyalás tartása, bár ez jogszabályon alapuló kötelező 
rendelkezés.

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 3.§ (2) 
bekezdését a 2007. évi CLXXIII. törvény 2.§-a 2008. január 1. napjától hatályosan 
úgy módosította, hogy második mondatként beiktatta: A határozat megváltoztatása, 
illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljárt hatóság, helyszíni bírság kiszabása 
esetén a helyszíni bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a 
szabályszegéshez  rendelt  pontszámról.  Tehát  a  módosítás  után  a  szabálysértési 
hatóság, ha kifogás esetén a bíróság megváltoztatja a határozatát vagy a változatlan 
első mondatnak megfelelően a határozatában adott  tájékoztatás egyéb okból  volt 
téves, maga köteles az elkövetőt utólagosan értesíteni a korrigálásról. 
Más  megfogalmazással:  a  bíróság  egyáltalán  nem  foglalkozik  az  előéleti  pont 
kérdésével.

E vonatkozásban a kapcsolódó jogszabályban foglaltak az irányadóak a következők 
szerint. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 
3.§  (2)  bekezdése  szerint  a  szabálysértési  ügyben  eljáró  hatóság  és  a  fegyelmi 
hatóság által hozott határozatban helyszíni bírság esetén elismervényben tájékoztatni 
kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez jogszabály által rendelt pontok számáról. 
Ezen jogszabályhely szerint tehát csak a szabálysértési ügyben eljáró hatóság, azaz a 
rendőrség  kötelezettsége,  hogy  határozatával  rögzítse  az  elbírált  cselekményhez 
rendelt pontok számáról az elkövetőt. 

A törvény 3.§ (2) bekezdésének folytatása szerint a határozat megváltoztatása, illetve 
téves tájékoztatás miatt az első fokon eljárt hatóság helyszíni bírság kiszabása esetén 
a  helyszíni  bírságot  kiszabó  hatóság  értesíti  az  elkövetőt  a  jogszabály  által  a 
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szabályszegéshez rendelt pontszámról. 

A törvény magyarázata kiemeli, hogy ha a bíróság kifogás alapján megváltoztatta a 
határozatot  (a  rendőrség  által  kiszabott  járművezetéstől  eltiltást  mellőzte,  ennek 
következtében viszont a jogsértéshez, ha a jogszabály azt előírja előéleti pontszám 
járul)  a  szabálysértési  hatóság  az,  aki  a  határozat  visszaérkezése  után  küld  egy 
tájékoztatót az elkövetőnek.

Miután jelen törvény következetesen külön említi mindvégig a szabálysértési ügyben 
eljárt  hatóságot  és  a  bíróságot,  így  megállapítható,  hogy  csak  a  szabálysértési 
hatóságot  terheli  az  a  kötelezettség,  hogy  határozatában  a  jogszabályszegéshez 
rendelt pontszámot rögzítse s arról az elkövetőt tájékoztassa. 

A  törvény  3.§  (3)  bekezdése  ki  is  emeli,  hogy  a  bírósági  határozattal  elbírált 
cselekmény esetén is a rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előéleti 
pontrendszert nyilvántartó szerv (továbbiakban: nyilvántartó) tájékoztatja. Tehát még 
ezen  esetekben  sincs  olyan  kötelezettsége  a  bíróságnak,  hogy  a  határozatában 
rögzítse a szabályszegéshez rendelt pontszámot. 

A törvény 5.§ (2) bekezdése teljes összhangban van ezen rendelkezésekkel, miszerint 
a  pontrendszer  hatálya  alá  tartozó szabályszegést  elbíráló  szabálysértési  hatóság, 
fegyelmi hatóság és helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az (1) bekezdés a-
h./ pontig, a bíróság az (1) bekezdés a-g./ pontjaiban megjelölt adatokból a jogerőre 
emelkedéstől számított 8 napon belül értesíti a nyilvántartót.

Figyelemmel  arra,  hogy  a  törvény  5.§  (1)  bekezdés  h./  pontja  tartalmazza  a 
szabályszegéshez rendelt pontszámot, így megállapítható, hogy a törvény mindössze 
a szabálysértési hatóságnak írja elő a nyilvántartó felé is az értesítési kötelezettséget, 
a bíróságot ezen kötelezettséggel nem terheli. 
Amennyiben  a  bíróság  kifogás  alapján  megváltoztatta  a  szabálysértési  hatóság 
határozatát  és  mellőzte  a  közúti  járművezetéstől  eltiltást,  helyette  a  jogsértéshez 
rendelt pontszámot megállapítaná, értelmét vesztené a törvény 3.§ (2) bekezdésben 
foglalt  rendelkezés,  miszerint  az  első  fokon  eljárt  hatóság,  azaz  a  szabálysértési 
hatóság  értesítené  az  elkövetőt  a  jogszabály  által  a  szabálysértéshez  rendelt 
pontszámról, hiszen azt a határozat is tartalmazná. 

A helyes bírósági  gyakorlat  az,  hogy  a bírósági  határozatban a jogszabály által  a 
szabálysértéshez rendelt pontszámról nem rendelkezik olyan esetben sem, amikor a 
szabálysértési hatóság határozatát megváltoztatva a közúti járművezetéstől eltiltást 
mellőzi, hiszen az első fokon eljárt szabálysértési hatóság törvényi kötelezettsége az 
eljárás alá vont személyek értesítése ezen pontszámokról. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Járművezetéstől  eltiltás  kezdeti  időpontja  vezetői  engedély  helyszíni  
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elvétele esetén.

A helyszíni elvételtől számít a járművezetéstől eltiltás kezdeti időpontja.

A  közúti  közlekedési  igazgatási  feladatokról,  a  közúti  közlekedési  okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról a 35/2000. (XI.30.) BM rendelet (Kkr.) rendelkezik. 

A rendőr a vezetői engedélyt  a helyszínen elveszi,  ha a jármű vezetője az egyes 
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Szr.) 
42.§  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  ittas  vezetés  szabálysértésének 
elkövetésével gyanúsítható [Kkr. 27.§ (1) bekezdés b) pont]. 

A  közlekedési  igazgatási  hatóság  a  vezetési  jogosultság  szünetelésének 
elrendelésével korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételét 
annak, aki a 27.§ (1) bekezdésében meghatározott szabályszegéseket elkövette [Kkr. 
31.§ (1) bekezdés a) pont]. Szünetel a vezetésre való jogosultság a vezetői engedély 
helyszíni  elvételének,  a  szabálysértési  eljárás  megindításának  napjától  az  eljárás 
jogerős befejezéséig, de legfeljebb három hónapra, ha az Szr. 42.§ (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott ittas vezetés szabálysértése elkövetésének gyanúja miatt a 
járművezető ellen eljárás indult [Kkr. 31.§ (3) bekezdés f) pont].

Tehát  a  beszámításnál  ténylegesen  a  helyszíni  elvétel  napja  az  eltiltás  „kezdeti 
időpontja”.

Az Sztv. 19.§ (1) bekezdése szerint a járművezetéstől eltiltás hatálya, kivéve ha a 
rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, a határozat jogerőre emelkedésével 
kezdődik. Tény, hogy a Legfelsőbb Bíróság 79. számú Büntető Kollégiumi véleménye 
büntetőügyekben  az  okmányosztály  határozatában  rögzített  szünetelés  időpontját 
írják  elő  beszámítás  kezdeteként  a  közúti  járművezetéstől  eltiltás  időtartamába, 
azonban az Sztv. 19.§ (2) bekezdése határozottan rögzíti,  hogy a járművezetéstől 
eltiltás tartamába be kell számítani azt az időt, amelynek tartamára az eljárás alá 
vont  személy  vezetői  engedélyét  a  szabálysértéssel  összefüggésben  visszavonták, 
azaz szabálysértési eljárásban a helyszíni elvételtől számítható be időtartam a közúti 
járművezetéstől eltiltás intézkedésbe. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Azokban  a  szabálysértési  ügyekben,  amelyekben  a  járművezetéstől 
eltiltást  alkalmaz  a  szabálysértési  hatóság,  a  határozatban  rendelkezik 
arról,  hogy  az  Sztv.  19.§  (2)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  
járművezetéstől eltiltás tartamába milyen időtartamot rendel beszámítani.

Gyakran  előfordul,  hogy  a  szabálysértési  hatóság  a  határozatában 
elmulaszt  rendelkezni  a  járművezetéstől  eltiltás  időtartamába  történő 
beszámításról. A szabálysértési ügyintézés során problémaként merült fel,  
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hogy a bíróság azon szabálysértési ügyekben, amelyekben kifogás alapján 
hatályban tartja  a  szabálysértési  hatóság  határozatát  vagy  csökkenti  a  
járművezetéstől  eltiltás  időtartamát,  a  végzést  nem  egészíti  ki  a 
beszámításról  szóló  rendelkezéssel,  hanem  értesíti  a  szabálysértési 
hatóságot,  hogy  egészítse  ki  a  saját  határozatát  az  Sztv.  19.§  (2) 
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

Ezen kérdéskörben továbbra is azt az elfogadott álláspontot alkalmazzuk, miszerint 
ha  bármely  lényeges  kérdésről  rendelkezett  a  szabálysértési  hatóság,  de  a 
jogszabályt helytelenül alkalmazta, akkor az Sztv. 94.§ (2) bekezdés b./ pontja szerint 
megváltoztató határozatot hozunk. Azonban ha ugyanazon lényeges kérdésről sem a 
rendelkező  rész,  sem  az  indokolás  nem  tesz  említést,  már  az  Sztv.  75.§  (4) 
bekezdése alapján kiegészítésre küldjük vissza az elsőfokú szabálysértési hatóságnak. 
Ennek oka, hogy minden hatóság csak a maga által hozott határozatot egészítheti ki, 
így  tehát  bíró  vagy  titkár  által  semmiképp  sem  egészíthető  ki  a  szabálysértési 
hatóság határozata.   Ezen megoldás mellett szól az, hogy a szabálysértési hatóság 
által kiegészített határozattal szemben ismételten megnyílik a jogorvoslati lehetőség 
kifogás  formájában,  míg  a  bíróság  által  kiegészített  határozattal  szemben  a 
tárgyaláson már semmilyen jogorvoslatnak nincs helye.

Ettől eltérő országos gyakorlat működik, hiszen a jogszabály helytelen alkalmazásába 
bele tartozik az is, ha az elsőfokú szabálysértési hatóság nem tesz eleget törvényi 
kötelezettségének és nem rendelkezik a beszámításról, így ilyenkor nincs jogszabályi 
akadálya,  hogy  a  bíróság  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  határozatát 
megváltoztassa  és  azt  kiegészítse  a  beszámítási  rendelkezéssel.  Az  egységes 
állásfoglalás kialakítása indokolt. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

Az elkobzás

20. § (1) El kell kobozni azt a dolgot,
a) amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak, ha az eljárás alá vont személy tulajdona vagy 

egyébként is, ha birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti;
b) amely a szabálysértés útján jött létre;
c)  amelyet  az  eljárás  alá  vont  személy  a  szabálysértés  elkövetéséért  a  tulajdonostól  vagy  annak 

hozzájárulásával mástól kapott.
(2)  El  kell  kobozni  azt  a  dolgot,  amelyre  nézve  a szabálysértést  elkövették,  amennyiben  a szabálysértést 

meghatározó jogszabály az elkobzást kötelezővé teszi.
(3) El lehet kobozni azt a dolgot, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, amennyiben a szabálysértést 

meghatározó jogszabály az elkobzást lehetővé teszi.
(4) Az elkobzás önállóan és akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont személy nem vonható felelősségre.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az eljárás alá vont személy tulajdonában lévő dolog elkobzása kivételesen 

mellőzhető, ha az a szabálysértés súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene az eljárás alá vont 
személy számára.

(6) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.
(7) Nincs helye elkobzás elrendelésének, ha a cselekmény elkövetése óta két év eltelt, kivéve, ha az elkobzás 

tárgyának birtoklása jogellenes.
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Gyakori kérdésként merült fel a tiltott kéjelgés (Sztv. 143. §) elbírálásánál a 20. § (1) 
bekezdésének alkalmazásával összefüggésben, hogy van-e lehetőség az eljárás alá 
vont személy birtokából lefoglalt, és az elkövetésre szánt eszköz (bontatlan óvszer) 
elkobzására, melyet a rendőrség lefoglalt. 

A tv. 20. § (1). bek. a, pontja egyértelmű, nemleges választ ad a feltett kérdésre. A 
hivatkozott rendelkezés csak azon eszköz elkobzását teszi lehetővé, (sőt kötelezővé), 
melyet  az  elkövető a szabálysértés elkövetéséhez eszközül  használt,  avagy annak 
birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti. Mivel ezt az eszközt nem használták fel, 
„csak”  a  szabálysértés  elkövetéséhez  eszközül  szántak,  így  elkobzására  törvényes 
lehetőség nincs. Ha azt a rendőrség lefoglalta, úgy azt az ügydöntő határozatban ki 
kell adni az elkövető részére a szabálysértési felelősség megállapítása esetén is.

Egészen  más  a  jogi  sorsa  az  ugyanezen  szabálysértés  elkövetéséért  kapott  és 
lefoglalt készpénznek, ennek elkobzásáról egyértelműen rendelkezik a tv. 20. § (1) 
bek. c, pontja.

Különösen  a  gyorsított  eljárásokban  gyakori  az,  hogy  a  rendőrség  lefoglalja  az 
Sztv.157. § (1) bek. a, pontjának első fordulata szerinti tulajdon elleni szabálysértés 
(lopás) esetén az eltulajdonított dolog elszállításához használt eszközt (tipikusan a 
kerékpárt).   Van-e lehetőség ez esetben az elkobzásra,  avagy el  kell-e kobozni  a 
szállításhoz használt eszközt?

A kialakult töretlen gyakorlat szerint a szállításra szolgáló eszközt nem használta fel 
az elkövető a szabálysértés megvalósításához a tv. által megkívánt értelemben, így 
annak elkobzására sincs mód.

Tipikus esetben ugyanis, nem a kerékpár az elkövetés eszköze, hanem pl. a fűrész, a 
fejsze, amivel az elkövető az eltulajdonított fát kivágta.

Ugyanakkor, van példa ettől eltérő jogalkalmazásra is. 

Konkrét  ügyben  a  kerékpár  elkobzására  került  sor  abban  az  esetben,  amikor  az 
elkövető a kerékpáron a gyári kiviteltől eltérő módosításokat eszközölt, tartóvasakat 
szerelt fel annak érdekében, hogy minél több fát tudjon a sértettől eltulajdonítani, és 
ezt  a  nagyobb  terhet  a  kerékpárral  el  tudja  szállítani.  Ez  esetben  jogszerűen 
tekintette a bíróság a kerékpárt az elkövetés eszközének, és kobozta el azt.

A kiutasítás

21. §
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A figyelmeztetés

22. § Büntetés helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a szabálysértés az elkövetés körülményeire tekintettel 
csekély súlyú és az eljárás alá vont személy személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő 
visszatartó hatás várható.

Kitiltás

22/A. § (1) A szabálysértési hatóság a büntetés alkalmazása mellett vagy önálló intézkedésként az eljárás alá 
vont  személyt  a  sportrendezvényen  való  részvétellel  összefüggő  szabálysértés  miatt  kitilthatja  a 
sportrendezvényről, illetve sportlétesítményből.

(2) A kitiltás legrövidebb időtartama hat hónap, leghosszabb időtartama pedig két év.

A büntetés kiszabása, az intézkedés alkalmazása

23. § (1) A büntetést és az intézkedést a jogszabályban meghatározott keretek között úgy kell megállapítani, 
hogy  igazodjék  a  cselekmény súlyához.  Az  eljárás  alá  vont  személy  személyi  körülményeit  annyiban  kell 
figyelembe  venni,  amennyiben  azok  a  szabálysértési  hatóság  vagy a  bíróság  rendelkezésére  álló  adatokból 
kitűnnek.

(2)  Büntetés  kiszabásakor  és  az  intézkedés  alkalmazásakor  figyelembe  kell  venni  a  szabálysértés 
elkövetésének időpontját megelőző két éven belül az elkövető által elkövetett ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
szabálysértés miatt történt felelősségre vonást.

A közrend - ezen belül is a közbiztonság és a köznyugalom -, valamint a hatóságok, a bíróságok és az  
ügyészségek zavartalan működésének védelme kiemelkedő társadalmi érdek. A lakosság nyugalmát és a  
békés együttélést zavaró egyes cselekményekkel szemben az állam a büntetőjog és a szabálysértési jog  
eszközeivel  biztosít  védelmet.  A  jelenlegi  elkövetési  magatartásokhoz  képest  azonban  az  elmúlt  
időszakban olyan új magatartások is megjelentek, amelyek súlyosan zavarják az említett védendő érdeket.

Kiemelkedően fontos tehát, hogy a társadalomra veszélyes elkövetési formákra a jogalkotó reagáljon.
A  törvény  célja  ezért  az,  hogy  a  közelmúltban  tapasztalt,  a  gyülekezési  jogot,  valamint  további  

alapjogokat érintő jogellenes cselekmények elkövetőivel szemben a jövőben olyan jogkövetkezményeket  
helyezzen kilátásba, amelyek alkalmasak a jogsértő magatartások visszaszorítására. Ennek érdekében a  
törvény módosítja a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Btk.) és a  
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt (a továbbiakban: Sztv.).

A törvény létrehozza a központi szabálysértési nyilvántartást, amely többek között azt is lehetővé teszi,  
hogy a büntetés kiszabásánál a szabálysértést elkövető előéletét figyelembe lehessen venni. Ha ugyanaz  
az eljárás alá vont személy két éven belül ugyanolyan vagy hasonló jellegű szabálysértést követ el, ezt a  
büntetés kiszabásakor figyelembe kell venni.

A  központi  nyilvántartásra  azért  is  szükség  van,  mert  egyes  jogszabályok  [pl.  a  fegyverekről  és  
lőszerekről  szóló 253/2004.  (VIII.  31.)  Korm.  rendelet  3.  §-a (1)  bekezdésének f)  pontja,  valamint  a  
polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.  
rendelet 6. §-a (1) bekezdésének e) pontja]  az engedélyek kiadását szintén a szabálysértési előélethez  
kötik. Ennek ellenőrzésére a jelenlegi szabályozás mellett egyáltalán nincs reális lehetőség.

A törvény szerint a szabálysértési nyilvántartást szabályozó rendelkezések 2010. január 1-jén lépnek  
hatályba.

A törvény létrehozza a központi szabálysértési nyilvántartást, amely egyúttal lehetővé teszi azt is, hogy  
a büntetés kiszabásánál a szabálysértést elkövető előéletét figyelembe lehessen venni. Ennek megfelelően  
a törvény olyan új szabályt iktat az Sztv.-be, amely szerint, ha az eljárás alá vont személy két éven belül  
ugyanolyan  vagy  hasonló  jellegű  szabálysértést  követett  el,  ezt  a  büntetés  kiszabásakor  terhére  kell  
értékelni.

23.§

Az  eljárás  alá  vont  személy  személyi  körülményei  között,  ha  a  megfelelő  adatok 
rendelkezésre állnak, az előéletét is figyelembe kell venni. 
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Az előéletre vonatkozó adatokat más hatóságtól nem kell hivatalból beszerezni. 
A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 

A  bíróságok  hozzáféréssel  rendelkeznek  a  KSZNY  (Központi  Szabálysértési 
Nyilvántartás) adatbázisához, így elzárással is büntethető szabálysértések esetében 
nem maradhat el az eljárás alá vont személy előzményi adatainak (közkeletű nevén 
szabálysértési priuszának) beszerzése. Ezt követően, amennyiben erre lehetőség van, 
a büntető eljárásokhoz hasonlóan célszerű a releváns előzményi iratok, legalább a 
jogerős határozatok beszerzése. (lásd még ezzel  kapcsolatosan a 27 §-hoz fűzött 
megjegyzéseket is)

Vizsgálni kell-e azt, hogy az eljárás alá vont személy büntetett előéletű 
vagy csak az Sztv. 23.§ (2) bekezdés szerinti két éven belüli szabálysértési  
előélet a releváns?

Az Sztv. 23. § (1) bekezdése szerint az eljárás alá vont személy személyi körülményei 
kihatással vannak a büntetés kiszabására felelősség megállapítása esetén, melynek 
része a büntetett  előélet vizsgálata.  Az Sztv.  23. § (1) bekezdése teremti  meg a 
jogszabályi felhatalmazást a büntetett előélet vizsgálatára.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák.

Ezt  az  álláspontot  erősíti  a  büntető  joggyakorlatból  vett  példa  is,  mely  szerint  a 
közlekedési  bűncselekmények  elbírálásakor  a  terhelt  szabálysértési  előéletére  is 
figyelemmel van a bíróság.

24. § (1) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanabban az eljárásban több elzárással sújtható szabálysértés miatt 
vonják felelősségre, az elzárás leghosszabb tartama kilencven nap, fiatalkorúak esetében negyvenöt nap.

(2) Ha az eljárás alá vont személyt ugyanazon szabálysértési hatóság előtt, ugyanabban az eljárásban több 
szabálysértés miatt vonják felelősségre, a legsúlyosabb szabálysértésre megállapított pénzbírság felső határa a 
felével emelhető, de nem érheti el az egyes szabálysértésekre megállapított pénzbírság felső határának együttes 
összegét.

24.§

Azonos alkalommal, több közúti közlekedési szabály megszegése esetén 
egy  vagy  több  rendbeli  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú 
megsértése szabálysértés kerül megállapításra?

Helyes az az első fokú szabálysértési hatósági és bírósági gyakorlat, ha ilyenkor  egy 
rendbeli  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése  szabálysértés  kerül 
megállapításra. 

Az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.28.)  Korm.  rendelet  54.§  (1) 
bekezdése  szerinti  szabálysértés  egy  rendbeli  a  közúti  közlekedés  szabályainak 
akárhányszori megsértése esetén, és a többszörösség súlyosító körülmény.
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Ilyen esetben 1 rendbeli szabálysértést kell megállapítani, melyet több cselekménnyel 
valósított meg az eljárás alá vont személy, ami súlyosító körülményként értékelhető. 
A  Magyar  Bíróképző  Akadémián  2010.  február  10-én  megtartott  előadásokon  az 
előadók is ezen álláspontot erősítették. 

Magyarázatul  szolgál  az,  hogy  a  rendelet  54.§  (1)  bekezdése  szintén  a  közúti 
közlekedés  szabályainak  megszegéséről  ír,  mely  megvalósítja  a  közúti  közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértését. Álláspontunk szerint az egyes szabálysértésekről 
szóló  kormányrendelet  közlekedési  szabálysértéseinek  egyes  törvényi  tényállásai 
gyakran említenek közlekedési szabályokat, melynek analóg értelmezése szerint több 
KRESZ szabály megszegése is egy rendbeli  szabálysértést valósít  meg. Ilyen elvre 
épül  az  elsőbbség  és  az  előzés  szabályainak  megsértése.  A  rendelet  44.§  (1) 
bekezdése szerint annak a járműnek a vezetője, aki az elsőbbségre vagy az előzésre 
vonatkozó szabályokat megszegi, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 
szabálysértést követi el. 
Ha  tehát  az  eljárás  alá  vont  személy  több  elsőbbségi  vagy  előzésre  vonatkozó 
szabályt  szeg  meg  ugyanazon  alkalommal,  egy  rendbeli  elsőbbség  és  az  előzés 
szabályainak megsértését valósítja meg. 

A  rendelet  45.§  (1)  bekezdése  szerint  az  a  járművezető  vagy  állathajtó,  aki  a 
járművével vagy állatával (állataival) a közlekedési szabályok szerinti tilalom ellenére 
a  vasúti  átjáróba  hajt  vagy  azon  áthajt,  elköveti  a  vasúti  átjárón  áthaladás 
szabályainak  megsértését.  Ha tehát  az  eljárás  alá  vont  személy  több közlekedési 
szabályt  is  megsért,  amikor  a  vasúti  átjáróba  hajt,  egy  rendbeli  vasúti  átjárón 
áthaladás szabálysértését követi el. 

Ha ezen közlekedési szabálysértések közé rendszertanilag illesztjük a rendelet 54.§ 
(1) bekezdése szerinti közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértését inkább 
értelmezhető  akként  a  szabálysértés,  hogy  akár  több  közúti  közlekedési  szabály 
megszegése esetén is egy rendbeli szabálysértést kell megállapítani. A nyelvtani és 
rendszertani  értelmezésen  belül  megjegyzendő,  hogy  maga  a  szabálysértés 
elnevezése is közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, tehát a jogalkotó 
is több közlekedési szabály megsértése esetén rendeli büntetni egy rendbeliként a 
rendelet 54.§ (1) bekezdésében felsorolt közlekedési szabályok megszegőit.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az egyes szabálysértésekről  szóló 218/1999.  (XII.28.)  Kormányrendelet  
44.§-ában rögzített,  az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 
szabálysértés  kerettényállásán  belül  mely  konkrét  elsőbbségi 
szabályszegések értékelhetők: csak a KRESZ 28.§ (1) és (2) bekezdésébe, 
és  a  31.§  (5)  bekezdésébe  ütköző  szabályszegések,  vagy  egyéb 
elsőbbségadási kötelezettségeket előíró rendelkezések is, mint pl. a KRESZ 
24.§ (1) bekezdés, 29.§ (1) bekezdés, 43.§ (1) bekezdés, stb.
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Csak  a  KRESZ  nevesített  elsőbbségadási  és  előzési  szabályai  tartoznak  ide.  A 
kommentár kiemelten kezeli a KRESZ 28.§-ban foglalt elsőbbségadási szabályokat, 
mely az útkereszteződéssel  kapcsolatos elsőbbségadási  szabályokat tartalmazza, a 
KRESZ 43.§-ban foglaltakat, mely a gyalogosokat megillető elsőbbségi szabályokat 
rögzíti, illetve a KRESZ 34.§-ban foglaltakat, mely az előzés szabályait írja elő. 

A bíróság álláspontja szerint a KRESZ 24.§ (1) bekezdés, a KRESZ 29.§ (1) bekezdés, 
valamint a KRESZ 9.§ (4) bekezdés d./ pontjának megszegése esetén az eljárás alá 
vont személy nem az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése szabálysértést 
követi el, - az kizárólag a KRESZ 28.§, 34.§, 43.§ szabályainak megsértése esetén 
valósul meg – hanem az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. 
rendelet  54.§  (1)  bekezdése  szerinti  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú 
megsértése  szabálysértést.  Ez  utóbbi  esetben  súlyosító  körülmény  az  alapvető 
elsőbbségi szabályok megszegése.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  határozatában  az  eljárás  alá  vont 
személy két különböző időpontban (2009. november 9. és 2010. március 
30.)  elkövetett  azonos  közlekedési  szabályszegését  (irányjelző 
használatának elmulasztása) bírálta el  egy eljáráson belül  megállapítva,  
hogy az eljárás alá vont személy elkövette a közúti közlekedési szabályok 
kisebb  fokú  megsértése  szabálysértést,  amely  miatt  26.000  Ft  
pénzbírságot szabott ki.

A bíróság az elsőfokú szabálysértési hatóság határozatát megváltoztatta,  
az   eljárás  alá  vont  személy  felelősségét  2  rendbeli  közúti  közlekedési 
szabályok  kisebb  fokú  megsértése  szabálysértés  elkövetése  miatt  
állapította  meg  és  a  kiszabott  pénzbírság  összegét  40.000  Ft-ra 
súlyosította. Törvényes-e a bírósági titkár határozata?

A bírósági titkár minden tekintetben helyesen és törvényesen járt el a döntéshozatal 
során.  A szabálysértési  törvény 24.§-hoz írt  kommentár  szerint  a  szabálysértések 
halmazatáról akkor beszélhetünk, ha az elkövető egy vagy több cselekményével két 
vagy több szabálysértést valósít meg és ezeket egy eljárásban bírálják el. 

Jelen esetben az eljárás alá vont személy különböző időpontokban valósított meg 
azonos  jellegű  szabálysértést,  ezáltal  több  rendbeli  szabálysértés  valósult  meg. 
Amennyiben  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  nem egy  eljárásban  bírálja  el  az 
eljárás alá vont személy által  elkövetett cselekményeket, abban az esetben is 1-1 
rendbeli közlekedési szabálysértést róttak volna az eljárás alá vont személy terhére 
külön határozatban, így az eljárás alá vont személy terhére az egy eljárásban elbírált 
cselekmények minősítése, rendbelisége nem változik, mindössze a büntetés kiszabási 
szempontok során érvényesül az Sztv. 24.§ (2) bekezdésében foglaltak, miszerint ha 
az eljárás alá vont személyt ugyanazon szabálysértési hatóság előtt ugyanabban az 
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eljárásban  több  szabálysértés  miatt  vonják  felelősségre,  a  legsúlyosabb 
szabálysértésre megállapított  pénzbírság felső határa  a  felével  emelhető,  de  nem 
érheti  el  az  egyes  szabálysértésekre  megállapított  pénzbírság  felső  határának 
együttes összegét. 

Más a helyzet, ha az eljárás alá vont személy ugyanazon alkalommal valósít meg 
több  KRESZ  szabályszegést  (például  megszegi  az  irányváltoztatás  szabályait,  a 
hangjelzés  szabályait,  stb.),  mellyel  nem  KRESZ  szabályszegésenként  alakul  a 
szabálysértés rendbelisége,  hanem amennyiben más nevesített  szabálysértés  nem 
valósul meg, úgy egy rendbeli közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
szabálysértést kell megállapítani. 

Az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  szerint  a  bíróság a  szabálysértési  hatóság 
határozatát  megváltoztatja,  ha  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül 
alkalmazott.  A  bírósági  titkár  helyesen  észlelte,  hogy  az  elsőfokú  szabálysértési 
hatóság nem alkalmazta az Sztv. 24.§ (2) bekezdésében foglaltakat, azaz a halmazati 
büntetés kiszabás elveit és szempontjait, ezért helyesen jutott arra a következtetésre, 
hogy a kiszabott pénzbírság összegét emelve súlyosítani kell a szankciót a halmazati 
büntetés kiszabás szempontjainak figyelembe vételével.

Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy az Sztv. 92.§ (4) bekezdése valóban rendelkezik 
arról, hogy a bíróság az eljárás alá vont személy terhére 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. Ezen jogszabályhely speciális, 
az Sztv. 94.§ (2) bekezdés b./ pontjához képest, melynek helyes értelmezése, hogy a 
bíróság amennyiben azt észleli, hogy az elsőfokú szabálysértési hatóság jogszabályt 
helytelenül alkalmazott, úgy a jogszabálysértés jellegétől függően súlyosíthat vagy 
enyhíthet a szankción, ha azonban új bizonyíték merül fel az ügyben, amely alapján a 
bíróság új tényt állapít meg, melynek folytán súlyosabb minősítést kell alkalmazni, 
úgy  súlyosabb  szankciót  csak  a  tárgyaláson  lehet  kiszabni  a  bizonyítási  eljárás 
eredményeképpen jogszabály helytelen alkalmazása hiányában is. 

Fentiekből  tehát  megállapítható,  hogy  a  bíróság  tárgyalás  mellőzésével  hozott 
határozata  mind  a  rendbeliség  megállapítása,  mind  a  szankció  súlyosítása 
vonatkozásában törvényes és megalapozott. 
Sz.B.: A D-i Rendőrkapitányság határozatának és a D-i Városi Bíróság végzésének vizsgálata során tett megállapítások

A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, az elsőbbség és az 
előzés  szabályainak  megsértése,  a  közúti  közlekedés  rendjének 
megzavarása szabálysértések minősítésének elhatárolása, az elhatárolás 
szempontjai.
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A  HVG Orac  Kiadó  Új  szabálysértési  jogszabályok  magyarázatokkal  (Károlyiné  dr. 
Müller Erzsébet, dr. Kovalik Pál, dr. Mészáros József, dr. Papp László) című forrás kellő 
útmutatást ad a jogszabályok elhatárolására. 

Az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.28.)  Korm.  rendelet  44.§-a 
szabályozza  az elsőbbség és  az előzés  szabályainak megsértése szabálysértést.  A 
kommentár kiemelten kezeli a KRESZ 28.§-ban foglalt elsőbbségadási szabályokat, 
mely az útkereszteződéssel  kapcsolatos elsőbbségadási  szabályokat tartalmazza, a 
KRESZ 43.§-ban foglaltakat, mely a gyalogosokat megillető elsőbbségi szabályokat 
rögzíti, illetve a KRESZ 34.§-ban foglaltakat, mely az előzés szabályait írja elő. 

Amennyiben tehát  ezen KRESZ szabályok sérülnek, de más vagy mások élete, testi 
épsége  vagy  egészsége  gondatlanságból  közvetlen  veszélynek  nincs  kitéve,  vagy 
könnyű testi  sérülés nem történik,  úgy ezen speciális,  az elsőbbség és az előzés 
szabályainak megsértését kell megállapítani. 

A  rendelet  46.§-a  szerint  a  közúti  közlekedés  rendjének  megzavarása  akkor 
állapítható  meg,  ha  bármely  KRESZ  szabályszegés  eredményeként  közvetlen 
veszélyeztetés  vagy  8  napon  belül  gyógyuló  testi  sérülés  is  bekövetkezik. E 
vonatkozásban  a  közvetlen  veszélyhelyzetet  mindig  a  konkrét  eset  kapcsán  kell 
megítélni.  A  veszélyhelyzetnek,  vagyis  a  baleset  sérülés  bekövetkezése 
lehetőségének közvetlennek és a cselekvéskori időpontban valóságosnak kell lennie. 
Ha tehát a közlekedési baleset kizárólag a másik járművezető vezetési képessége, 
gyors manőverezése miatt maradt el, vagy jelentős anyagi káros baleset mellett az 
utas  sérülése  a  véletlennek  volt  köszönhető,  a  közúti  közlekedés  rendjének 
megzavarása szabálysértést kell megállapítani. 

Amennyiben ezen speciális szabályszegések nem állapíthatóak meg, a rendelet 54.§ 
szerinti  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése,  mint  szubszidiárius 
szabálysértés megállapítása jöhet szóba. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

A  rendőrség,  mint  első  fokú  szabálysértési  hatóság  részéről  felmerült 
kérdés  miszerint,  a  közúti  közlekedés  rendjének megzavarása tényállás 
megítélése  vonatkozásában  egyetért-e  a  bíróság  az  ügyészség  azon 
álláspontjával,  hogy  amennyiben  személyi  sérülés  nem  történt,  nem 
jelentős az anyagi  kár  sem, de több karosszériaelem sérült,  akkor nem 
lehet  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése  tényállást 
megállapítani, csak közúti közlekedés rendjének megzavarását?

A rendelet  46.§ szerinti  közúti  közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés a 
közvetlen veszély fogalmát használja. A bíróság álláspontja szerint  az eset összes 
körülményeit  kell  ahhoz  vizsgálni,  hogy  ezen  közvetlen  veszély  fogalma 
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megállapítható  vagy  kizárható  legyen.  A  közvetlen  veszélyhelyzeten  egy  olyan 
konkrét helyzetet kell érteni, amikor fennáll a mások életét vagy testi épségét sértő, 
illetve a  jelentős  anyagi  kárt  okozó  baleset  reális  veszélye,  lehetősége.  Mindez  a 
veszélyhelyzet  azért  közvetlen,  mert  térben,  időben  a  konkrét  személyre 
vonatkoztatóan fennáll. 

Önmagában az a tény, hogy az adott baleset kapcsán személyi sérülés nem történt, 
nem jelentős az anyagi kár, de több karosszériaelem sérült, még nem lehet állást 
foglalni abban, hogy ezen közvetlen veszélyhelyzet a sértetti jármű vezetőjére, illetve 
utasaira  vagy  más  közlekedők  életére,  testi  épségére  vagy  egészségére 
gondatlanságból  közvetlen  veszélyt  jelentett  volna.  Vannak  ugyan  olyan  közúti 
közlekedési  balesetek,  ahol  személyi  sérülés  nem  történik,  az  anyagi  kár  nem 
jelentős, több karosszériaelem is megsérül és nem lehet közúti közlekedési szabályok 
kisebb  fokú  megsértését  megállapítani,  csak  közlekedés  rendjének  megzavarását, 
mivel  az  ütköző  járművek  energiája  olyan  jelentős  volt,  így  ezáltal  a 
karosszériaelemek sérülése is, hogy a járműben utazók – az elkövetőt kivéve – élete, 
testi épsége, egészsége közvetlen veszélynek volt kitéve. 
Vannak azonban olyan közlekedési balesetek is, ahol személyi sérülés szintén nem 
történik,  jelentős  az  anyagi  kár,  több  karosszériaelem  is  megsérül,  mégis  közúti 
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértést kell megállapítani. Ilyen 
például  a  parkolóba  be-,  illetve  kiálló  járművek  mérsékelt  sebességgel  történő 
párhuzamos érintkezése, melynek során a járművek az első- és hátsó lámpaburák 
közötti  részen  hosszanti  irányban  horzsolásos,  rongálódási  sérüléseket  hagynak 
hátra.  Fiatal  járműveknél  az  anyagi  kár  ilyenkor  jelentős,  több karosszériaelem is 
sérül,  azonban  a  hanghatáson  kívül  fizikai  rázkódás,  lökés  a  járművekben 
tartózkodókat nem éri, így testi sérülés reális bekövetkezése teljesen kizárt. Ilyenkor 
tehát  a  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése  szabálysértést  kell 
megállapítani. 

Végül  előfordulhatnak olyan esetek is,  ahol  személyi  sérülés szintén nem történt, 
anyagi  kárról  vagy  karosszériaelem  sérülésről  sem  beszélhetünk,  mégis  a  közúti 
közlekedés rendjének megzavarása szabálysértést állapítjuk meg közúti közlekedési 
szabályok kisebb fokú megsértése helyett. Például, amikor a sértetti járművezető az 
eljárás alá vont személy által vezetett járművel előidézett veszélyhelyzet elhárítása 
érdekében hirtelen kormánymozdulatot  végez és felhalad a gyalogos közlekedésre 
szolgáló járdára, ezáltal közvetlen veszélynek teszi ki a járdán szabályosan közlekedő 
gyalogosokat.  Ilyenkor  sem  történik  személyi  sérülés,  anyagi  kárról,  illetve 
karosszériaelem  sérülésről  nem  is  beszélhetünk,  a  rendelet  46.§-a  szerinti 
szabálysértés, azaz a közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés mégis 
megállapítható az egyéb közlekedők, így gyalogosok közvetlen veszélyeztetése miatt. 

Összességében tehát minden esetben vizsgálni kell az eset összes körülményeit, a 
balesetben részes vagy a baleset közvetlen környezetében lévők élete, testi épsége, 
egészsége sérelmének lehetőségét, a baleseti mechanizmust, az anyagi kár mértékét, 
a  járművek  rongálódásainak  helyét,  mértékét,  az  ütközés  intenzitását,  stb.,  mely 
szempontok  együttes,  a  logika  szabályainak  megfelelő  értékelésével  lehet  állást 
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foglalni az elkövetett szabálysértés minősítése kérdésében. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

24/A. §  A közlekedési  szabálysértéssel okozott kár kivételével  elzárás és pénzbírság alkalmazása esetén a 
kiszabható  büntetési  tétel  felső  határa  a  felére  csökken,  ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a  sértettnek  a 
szabálysértéssel okozott kárt - a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első fokú határozatának 
meghozataláig megtérítette.

A sértetti érdekek hatékonyabb érvényesülése érdekében a törvény új 24/A. §-sal egészíti ki az Sztv.-t,  
amely lehetőséget biztosít arra, hogy az elkövető a szabálysértéssel okozott kárt megtérítse.

Ha az elkövető a kárt megtéríti, akkor a kiszabható büntetési tétel felső határa a felére csökken. Ez a  
szabályozás amellett, hogy a sértett érdekeit szolgálja, a büntetés enyhítésével arra ösztönzi az elkövetőt,  
hogy mielőbb térítse meg a szabálysértéssel okozott kárt. A törvény két korlátot is megállapít. Az egyik  
korlát az, hogy a közlekedési szabálysértéssel okozott kár megtérítése nem eredményezheti a büntetési  
tétel  felső határának a csökkenését.  Ennek indoka az,  hogy közlekedési  szabálysértések esetén a kár  
megtérítése  a  baleseti  károsult  kártérítését  jelenti,  de  az  ilyen  cselekmények  jellegéből  adódóan  a  
közlekedési  szabálysértés  mint  jogsértő  magatartás  a  közúti  járművezetéstől  eltiltás  alkalmazását  is  
lehetővé teszi. A kár megtérítésével tehát nem történhet meg a jogsértés teljes „jóvátétele”.

A másik korlát az, hogy kizárólag a határozat meghozataláig történő kártérítés eredményezi a büntetési  
tétel felső határának a csökkenését. E rendelkezés kifejezetten azt szolgálja, hogy az elkövető mielőbb  
döntsön arról, hogy megtéríti-e a kárt. Ha az elkövető a határozat meghozatalát követően dönt arról,  
hogy megtéríti a kárt, nincs lehetőség e kedvezmény igénybe vételére.

Egyesítés, elkülönítés

25. § Ha ugyanazon eljárás alá vont személlyel szemben, ugyanannál a hatóságnál több szabálysértési eljárás 
indul,  azokat  az  ügyeket,  amelyekben  még  nem  született  érdemi  határozat,  egyesíteni  kell.  Az  egyesítést 
mellőzni lehet, illetve az ügyeket el lehet különíteni, ha a cselekmények együttes elbírálása a felelősségre vonást 
jelentősen késleltetné.

25.§

Ügyek egyesítése kapcsán felmerült kérdés: az Sztv. szerint az ugyanazon 
eljárás  alá  vont  személy  ellen  indult  ügyeket  egyesíteni  kell,  de  a 
cselekmény azonossága szerinti egyesítésre ad-e módot? (pl. a kölcsönös 
verekedés 2 külön álló ügy, ha külön-külön jelentik fel az eljárás alá vont  
személyeket) 

Az Sztv. 25.§ csak a személyre tekintettel történő egyesítést teszi lehetővé, vagyis ha 
ugyanazon  eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  ugyanannál  a  hatóságnál  több 
szabálysértési  eljárás  indult,  azokat  az  ügyeket,  amelyekben  még  nem  született 
érdemi határozat, egyesíteni kell.

Az ügy tárgya szerinti egyesített az Sztv. nem teszi lehetővé. 

Egyébként kölcsönös verekedés kapcsán kialakult egy olyan gyakorlat, hogy ezeket 
az ügyeket egymást követő időpontra tűzik ki, így az eljárás alá vont személyek a 
másik ügyben kölcsönösen tanúként kerülnek kihallgatásra.
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Ezen állásponttal szemben az Sztv. 25.§ és szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
törvény végrehajtásáról  szóló  11/2000.  (II.23.)  BM rendelet  6.§  (1)  bekezdés  II. 
fordulata logikailag nem zárja ki a példa szerinti egyesítést. Eszerint az egyesítést 
mellőzni  lehet,  ha a  szabálysértésnek több elkövetője  van,  ezek közül  valamelyik 
elkövető  ellen  újabb  feljelentés  érkezik,  és  a  már  folyamatban  lévő  eljárás 
befejezését  az  egyesítés  jelentősen  késlelteti.  Ezáltal  egyesíteni  lehet,  sőt  kell  az 
időben és térben egyidejű elkövetésű cselekményre vonatkozó, formálisan akár külön 
indult  ügyeket.  Így  nemcsak  személyi,  de  tárgyi  összefüggés,  továbbá  egyéb 
célszerűség is megalapozhatja az egyesítést.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Amennyiben ugyanannak az elkövetőnek több szabálysértési  ügye indul 
ugyanazon  bíróság  előtt,  akkor  az  Sztv.  25.§  alapján  az  ügyek 
egyesítendők.

Előfordul  viszont  gyakran,  hogy  társtettesi  elkövetés  esetén  a 
rendőrhatóság  külön  terjeszti  elő  a  feljelentést  valamennyi  elkövető 
vonatkozásában és így külön bírósági ügyek keletkeznek.

Van-e lehetőség ezen külön  ügyben szereplő elkövetők  - de ugyanazon 
cselekményt megvalósítók  -  ügyeinek egyesítésére?

Az Sztv. 25.§ szerint csak akkor egyesíthetőek a szabálysértési ügyek, ha ugyanazon 
eljárás alá vont személlyel szemben, ugyanannál a hatóságnál több szabálysértési 
eljárás indul és az ügyekben még nem született érdemi határozat. A „cselekmény 
azonosság” folytán tehát nincs helye egyesítésnek, bármilyen célszerűnek látszana is. 
Ezzel egyező egységes álláspontra jutottak a Magyar Bíróképző Akadémia által 2010. 
február 10-11. között szervezett szakmai előadás sorozat és csoportfoglalkozásainak 
résztvevői is.

Megoldásként egyrészt a Be. szerinti  egyesítési  szabálymódosítás kezdeményezése 
javasolt,  másrészt  a  rendőrségeket  kell  e  kérdésben  is  szoros  együttműködésre 
szorítani, hiszen az eljárás megindulásakor nem hogy törvényi akadálya nincs, hanem 
célszerűségi  oka  van  a  „cselekmény  azonos”  elkövetői  kör  felelősségének  egy 
eljárásban való elbírálásának.

Így például a közlekedési szabálysértéseknél fel sem merül az ügyek elkövetőnkénti 
elkülönítése, ha ugyanazon baleset okozásáért több, balesetben részes felelőssége 
megállapítható.

Szükséges  megjegyezni  továbbá,  hogy  a  cselekmény  azonos  elkövetők  egy 
eljárásban való elbírálásának követelményét erősíti az Sztv. 38.§ (3) bekezdésében 
foglalt illetékességi szabály is, mely szerint, ha több eljárás alá vont személy van, és 
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különböző  helyeken  laknak,  bármelyikük  lakóhelye  szerint  illetékes  szabálysértési 
hatóság is eljárhat. Ha tehát a jogalkotónak nem az lett volna a célja, hogy egy 
eljárásban bírálják el azok cselekményét, melyek egymással szorosan összefüggnek, 
akkor az Sztv. 38.§ (3) bekezdésében foglaltaknak nem lenne értelme. 

Megfontolandó  harmadik  megoldásként,  hogy  a  bíróság  az  Sztv.  38.§  (3) 
bekezdésében  foglaltra  hivatkozással  egyesítse  az  ilyen  több  elkövetős  ügyeket, 
orvosolva a rendőrség/szabálysértési hatóság „törvénysértő” eljárását. Az elzárással 
is sújtható szabálysértések esetén feljelentéssel, előkészítő eljárással induló ügyben 
már  eleve  egységes  feljelentést  kellett  volna  tenni,  illetve  előkészítő  eljárást 
lefolytatnia a rendőrségnek és azokat együtt a bíróságnak megküldeni, tehát ez a 
„technikai  hiba”  nem köti  az  ügyek elbírálására  hatáskörrel  rendelkező  bíróságot. 
Kifogással kapcsolatos eljárásban pedig az Sztv. 94.§ (2) bekezdés b.) pontja teszi 
lehetővé a szabálysértési határozat megváltoztatását és akár egyéb ügyekkel való 
egyesítést is,  ha a szabálysértési  hatóság jogszabályt ( lsd.:  itt  az Sztv.  38.§ (3) 
bekezdésében  foglaltak)  helytelenül  alkalmazott. Ezt  a  jogszabályi  lehetőséget  az 
eljárás későbbi szakaszában az Sztv. 101.§ (1) bekezdése is biztosítja.

Ezen megoldást alátámasztó szabályt tartalmaz a szabálysértésekről szóló 1999. évi 
LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000 (II.23.) BM rendelet 28.§ (1) bekezdése, 
miszerint a több elkövetővel szemben ugyanabban az ügyben egy határozatban kell 
rendelkezni.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Az elzárás és a pénzbírság elévülése

26. § (1) Nem lehet végrehajtani az elzárást és a pénzbírságot, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számítva 
egy év eltelt.

(2) Az elévülési időbe nem számít be az elzárás elhalasztására, illetve a pénzbírság esetében a halasztásra és a 
részletfizetésre engedélyezett idő.

(3)  Az  elévülést  félbeszakítja  az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírság  végrehajtása  iránt  tett  intézkedés.  A 
félbeszakítás napjával az elévülés határideje újrakezdődik. A határozat jogerőre emelkedésétől számított két év 
elteltével végrehajtásnak nincs helye.

26.§

Az  elévülés  alakulása,  kiszámítása  pénzbírság  elzárásra  történő 
átváltoztatása esetén és más szabálysértési ügyekben.

E körben a 26.§ (1), (2) és (3) bekezdése ad iránymutatást, ahol is az úgynevezett 
abszolút elévülési határidő a két év, ha az eltelt, már nincs helye az átváltoztatásnak.
Egyebekben a 11.§ rendelkezik a szabálysértés büntethetőségének elévüléséről, ott is 
az elkövetéstől számítottan két év az abszolút elévülési határidő.

A  szabálysértés  büntethetőségének  elévülésére  az  Sztv.  11.§-a  vonatkozik.  A 
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büntetés  (elzárás  és  pénzbírság)  végrehajtásának  elévülését  az  Sztv.  26.§-a 
szabályozza. 

Ha beáll a büntetés elévülése, a végrehajthatóság megszűnik. Az egyéb pénzösszeg 
(kártérítés) is elévülhet, s így végrehajthatósága megszűnhet. Az egyéb pénzösszeg 
elévülésére, végrehajthatóságának megszűnésére nincs szabálysértési  jogi szabály. 
Ezért elévülésére a Ptk., végrehajthatóságának megszűnésére a Vht. az irányadó. 

Az eljárási  költség, a rendbírság, az elővezetési  költség és az idézéssel  szembeni 
mulasztással okozott költség a Ptk. 324.§ (1) bekezdése, a kártérítés a Ptk. 360.§ (4) 
bekezdése alapján – miután szolgáltatásra irányuló kötelezettség (kötelemfakasztás) 
hatósági rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, és ekkor a szerződésre 
vonatkozó szabályokat  kell  megfelelően alkalmazni  [Ptk.  198.§ (3)  bekezdés]  – a 
határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  öt  év  múltával  évül  el,  s 
végrehajthatósága  megszűnik,  kivéve,  ha  a  végrehajtandó  követeléssel  együtt 
elévülő végrehajtási jog elévülését valamely végrehajtási cselekmény megszakította.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A központi szabálysértési nyilvántartás

27. § (1) A központi szabálysértési nyilvántartás (a továbbiakban: szabálysértési nyilvántartás) célja az eljárás 
alá vont személy szabálysértési előéletének nyilvántartása a szabálysértési eljárás gyors és pontos lefolytatása, a 
szabálysértési végrehajtási rendszer megerősítése, továbbá a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás útján az 
érintett jogai gyakorlásának biztosítása, valamint mások jogainak és biztonságának védelme érdekében.

(2)  A szabálysértési  nyilvántartással  kapcsolatos  eljárásra  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit az e törvényben és az elektronikus kapcsolattartás formájára 
és módjára vonatkozóan az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott eltéréssel kell 
alkalmazni.

(3) A szabálysértési nyilvántartás tekintetében az adatkezelői feladatokat a Kormány által rendeletben kijelölt 
szerv  (a  továbbiakban:  szabálysértési  nyilvántartó  szerv)  látja  el.  A  szabálysértési  nyilvántartó  szerv  a 
szabálysértési  nyilvántartással  kapcsolatos adatfeldolgozási  feladatok ellátásával  csak államigazgatási  szervet 
vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

(4) A szabálysértési nyilvántartás törvényességi felügyeletét a Legfőbb Ügyészség látja el.
Az európai uniós kötelezettségek, valamint a szabálysértési szankciók hatékonyabb érvényesítése és  

végrehajtása  szükségessé  teszi  egy  olyan  központi  nyilvántartás  létrehozását,  amely  egységesen  
tartalmazza  minden  szabálysértési  hatóság  által  megállapított  szabálysértési  szankcióra  és  annak  
végrehajtására vonatkozó adatokat. Az e nyilvántartás felállítására, az abban szereplő adatok kezelésére  
vonatkozó rendelkezések törvényi szabályozást igényelnek, figyelemmel a személyes adatok védelméről és  
a  közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.  törvényben  előírt  alkotmányos  
követelményekre.

A törvény értelmében e nyilvántartás  adatkezelője a  Kormány által  kijelölésre kerülő szerv,  amely  
független  a  szabálysértési  hatóságoktól.  A nyilvántartással  kapcsolatos  eljárás  nem a  szabálysértési  
eljárás  része,  tehát  erre  vonatkozóan  nem  az  Sztv.,  hanem a  Ket.-nek  a  hatósági  nyilvántartásokra  
vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  törvény  a  nyilvántartás  kezelésével  kapcsolatosan  további  
garanciális szabályt tartalmaz, miszerint annak törvényességi felügyeletét - a bűnügyi nyilvántartáshoz  
hasonlóan - a Legfőbb Ügyészség látja el.

27.§

A szabálysértési  nyilvántartásba vételt  terhelő kötelezettség kizárólag a 



37

2010.  január  hó  01.  napjától  elkövetett  cselekményekre,  avagy  a 
bíróságon 2010. január hó 01. napján folyamatban lévő, de befejezést nem 
nyert ügyekre is kiterjed-e? 

Az  adatközlési  kötelezettség  csak  a  2010.  január  hó  1.  napjától  elkövetett 
cselekményekre terjed ki, figyelemmel a 4.§ rendelkezésére.

Az adatközlést a 2010. január 1. napját követően jogerősen befejezett ügyekben kell 
teljesíteni.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A  2010.  január  2-től  felállított  és  működő  központi  szabálysértési  
nyilvántartó  rendszer  működésének  kereteit  meghatározó  jogszabályok 
(1999.  évi  LXIX.  tv.  27/A.§,  27/D.§,  59/2009.  (XI.03.)  IRM  rendelet) 
szerint a 2010. január 1. után elkövetett szabálysértések esetén a priuszok 
beszerzése kizárólag a nyilvántartótól történhet. Ezidáig a rendőrség által 
adott szabálysértési priuszokhoz a bíróságok nemcsak határozatot, hanem 
tértivevény fénymásolatot is kértek. 2010-től változik a bíróság gyakorlata 
az új jogszabályok rendelkezéseinek betartásával?

Ha a központi szabálysértési nyilvántartó rendszer a bíróság számára lehetővé tenné 
a 2010. január 1. napja előtt elkövetett szabálysértések vonatkozásában is 2 évre 
visszamenőleg a szabálysértési priusz elérhetőségét, úgy megszűnne a rendőrségtől 
a  priusz  kérés.  Figyelemmel  azonban  arra,  hogy  a  központi  szabálysértési 
nyilvántartó rendszer csak a 2010. január 1. napja után elkövetett szabálysértések 
vonatkozásában  fog  adatot  tartalmazni,  így  2  évig  a  bíróság  kérni  fogja  a 
rendőrségtől  a  szabálysértési  priuszt,  indokolt  a  jogerősítő  záradékkal  ellátott 
szabálysértési határozat egy kiadmányának megküldése is. 

Amennyiben  a  szabálysértési  priusz  minden,  bíróság  számára  is  releváns  adatot 
tartalmaz, így a szabálysértési hatóság neve, szabálysértési határozat száma, kelte, 
jogerőre emelkedésének ideje, elkövetési idő, büntetés neme, mértéke, úgy abban az 
esetben  mellőzhető  a  szabálysértési  hatóság  határozatának  megküldése,  illetve 
jogerősítő záradékkal ellátott határozat kiadmány megküldése esetén a tértivevény 
fénymásolatának megküldése sem szükséges.
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

A központi  nyilvántartás  teljessé  válásával  2012.  január  1.  napja  után  a  felvetés 
okafogyottá válik.

A  saját  nyilvántartásban  fellelhető  adatok  az  elbírálás  során  súlyosító 
körülményként figyelembe vehetők-e?

Természetesen figyelembe vehetők. A rendőrség által  2010. január 1.  napja előtt 
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használt nyilvántartás továbbra is hiteles nyilvántartás, ha alapul szolgál az alapját 
képező  jogerős  határozat,  így  az  eljárás  alá  vont  személyek  által  elkövetett 
szabálysértések időpontját megelőző 2 éven belül (jogszabályi felhatalmazás nélkül 
is)  hitelesen  tartják  nyilván  a  korábbi  szabálysértési  szankciókat,  melyek  tényét 
súlyosító körülményként kell figyelembe venni. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

27/A. § (1) A szabálysértési nyilvántartás tartalmazza
a)  a  nyilvántartott  természetes  személyazonosító  adatait  [családi  nevét  és  utónevét  (utóneveit),  születési 

családi  nevét  és  utónevét  (utóneveit),  nemét,  születési  helyét  és  idejét,  anyja  születési  nevét],  személyi 
azonosítóját, állampolgárságát, lakó-, illetve tartózkodási helyét, előző családi és utónevét (neveit),

b) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság jogerős határozata szerint
ba) a szabálysértés megnevezését,
bb) a szabálysértés elkövetésének helyét, idejét,
c)  az  eljáró  szabálysértési  hatóság  és  bíróság,  valamint  a  perújítás  során  eljáró  bíróság  megnevezését, 

határozatának számát és keltét, a határozat jogerőre emelkedésének napját,
d) a kiszabott büntetés nemét és mértékét,
e) az alkalmazott intézkedés nemét és mértékét,
f) a kiszabott pénzbírság megfizetése esetén annak tényét és időpontját,
g)  a  pénzbírság  vagy  egyéb  pénzösszeg  meg  nem  fizetése  esetén,  az  adók  módjára  történő  behajtás 

elrendelésének tényét, az elrendelő szerv megnevezését, határozatának számát és keltét,
h) az adók módjára történő behajtás eredménytelensége esetén a pénzbírság elzárásra átváltoztatásának tényét, 

az eljáró bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét, valamint az elzárás időtartamát,
i) az elzárás büntetés elengedésének, illetőleg mérséklésének tényét, az erről szóló határozat számát és keltét,
j)  pénzbírság megfizetésének elengedése, valamint járművezetéstől eltiltás mellőzése tényét, az erről szóló 

határozatot hozó szerv megnevezését, határozatának számát és keltét,
k)  az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  elhalasztásának  vagy félbeszakításának  tényét, 

határozatának számát és keltét,
l) az elzárás letöltésének, illetőleg az azonnali szabadítás elrendelésének időpontját.
(2)  A  szabálysértési  nyilvántartás  részére  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  adatokat  jogszabályban 

meghatározott formában és módon közli:
a)  a  bíróság  az  előtte  indult  szabálysértési  eljárásokban  az  (1)  bekezdés  a)-e)  és  i)  pontok  esetén,  a 

szabálysértési hatóság az (1) bekezdés a)-h) pontok esetén,
b) az (1) bekezdés j) pontja esetén a méltányossági döntést hozó szerv,
c) az (1) bekezdés k) pontja esetén az engedélyező szerv,
d) az (1) bekezdés l) pontja esetén a büntetés-végrehajtási intézet.
27/B. § (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a nyilvántartásban szereplő személyek 27/A. § (1) bekezdés a) 

pontjában szereplő adatait - azok változásának nyomon követése céljából - elektronikus úton összehasonlítja
a)  a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartás  hatálya  alá  tartozó  személyek  esetében  a  személyiadat-  és 

lakcímnyilvántartás központi szerve által kezelt adatokkal,
b)  az idegenrendészeti nyilvántartások hatálya alá tartozó személyek esetében a központi idegenrendészeti 

nyilvántartást vezető szerv által kezelt adatokkal.
(2)  Az  adatközlést  a  nyilvántartásba  vételt  megalapozó,  illetőleg  a  nyilvántartott  adatot  érintő  változás 

bekövetkezésének napjától számított nyolc napon belül elektronikus úton kell teljesíteni.  Az adatváltozást az 
adategyeztetés után a szabálysértési nyilvántartásban át kell vezetni.

27/C. §  (1) A szabálysértési nyilvántartó szerv a szabálysértési nyilvántartásba felvett adatokat a büntetést 
vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig kezeli.

(2) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akire vonatkozóan a nyilvántartási idő eltelt.
27/D. §  (1) A szabálysértési  nyilvántartásból törvényben meghatározott  feladataik ellátása céljából adatok 

átvételére jogosult
a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) a rendőrség,
d) a szabálysértési hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyeket érintően,
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e) a nyomozó hatóságok és
f) a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(2) A sportrendezvényről történő kitiltás hatálya alatt álló személyről a 27/A. § (1) bekezdés szerinti adatok 

közül a kitiltás hatálya alatt álló személy nevét, anyja nevét, születési idejét a szabálysértési nyilvántartó szerv 
kérelemre az érintett  sportrendezvény szervezője részére átadhatja.  A sportrendezvény szervezőjét személyes 
adatkezelőnek kell tekinteni, aki a kitiltás hatályának megszűnését követően haladéktalanul köteles a személyes 
adat törléséről gondoskodni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a szabálysértési nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az 
is, akit a hatáskörébe tartozó feladat ellátása érdekében törvény feljogosít a szabálysértési nyilvántartás adatainak 
megismerésére.

27/E.  §  (1)  A  szabálysértési  nyilvántartásból  kérelemre  teljesíthető  adatszolgáltatás.  A  kérelemnek 
tartalmaznia kell az adatigénylő nevét vagy megnevezését, az adatigénylés célját és jogalapját.

(2) Az adatszolgáltatást meg kell tagadni, ha
a) az jogszabályba ütközik,
b) a kérelem nem a jogosulttól származik,
c) a kérelemben megjelölt adatok személyazonosításra alkalmatlanok.
(3)  A szabálysértési  nyilvántartó szerv a jogosultak részére az adatigénylés  iránti  kérelem kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül teljesíti az adatszolgáltatást.
(4)  A szabálysértési  nyilvántartó szerv az érintettnek a róla nyilvántartott  személyes  adatáról  a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak szerint ad tájékoztatást.
(5) Az adatigénylés és a tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.
27/F.  §  Az  adatkezelés  jogszerűségének  ellenőrzése  érdekében  a  szabálysértési  nyilvántartásba  a 

szabálysértési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi biztos, illetve az általuk 
meghatalmazott személy, valamint a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész tekinthet be.

27/G. § A nyilvántartásban kezelt adatok statisztikai, illetve tudományos kutatási célra - személyazonosításra 
alkalmatlan módon - átadhatók és felhasználhatók.

27/H. § (1) A szabálysértési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást kell 
vezetni.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartást a szabálysértési nyilvántartó szerv vezeti.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) az érintett természetes személyazonosító adatait,
b) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját,
c) az adattovábbítás időpontját,
d) az adattovábbítás célját és jogalapját, valamint
e) az adatigénylő nevét vagy megnevezését.
(4) A szolgáltatott adatok nem képezik az adattovábbítási nyilvántartás részét.
(5) Az adattovábbítási nyilvántartásból az érintett jogosult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya volt-e. Ez 

a  jogosultság  a  nemzetbiztonság,  a  bűnmegelőzés  vagy  a  bűnüldözés  érdekében  a  rendőrség  és  a 
nemzetbiztonsági szolgálatok részére történt adatszolgáltatás esetén korlátozható vagy kizárható.

(6) Az adattovábbítási nyilvántartásból adatigénylésre jogosult az érintetten kívül
a) az adatvédelmi biztos,
b) bűncselekmény gyanúja esetén az eljáró nyomozó hatóság vagy ügyészség,
c) az adattovábbításban érintett szabálysértési hatóság vezetője,
d) a nemzetbiztonsági szolgálatok.
(7) Az adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított öt évig meg kell őrizni.

A szabálysértési szankciók hatékony végrehajtásának egyik jelentős akadálya az, hogy jelenleg nincs  
egységes, központi szabálysértési nyilvántartás. A törvény ezt a hiányosságot pótolja, és megteremti a  
központi szabálysértési nyilvántartás alapjait.

A  központi  szabálysértési  nyilvántartásra  azért  is  szükség  van,  mert  egyes  jogszabályok  [pl.  a  
fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja,  
valamint a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.  
4.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének e) pontja]  az engedélyek kiadását szintén a szabálysértési  
előélethez kötik. Ennek ellenőrzésére a jelenlegi szabályozás mellett egyáltalán nincs reális lehetőség.

A  törvény  tartalmazza  a  szabálysértési  nyilvántartás  részletes  adatkörét,  valamint  azt,  hogy  az  
adatokat a nyilvántartásba történő felvétel céljából mely szerv köteles szolgáltatni. A törvény elektronikus  
nyilvántartás létrehozását feltételezi és az abba történő adatszolgáltatást, illetőleg a megváltozott adatok  
jelentését is elektronikus módon írja elő. Az egységes, központi szabálysértési nyilvántartás jogszabályi  
alapjainak megállapítása mellett tehát meg kell teremteni az infrastrukturális és az informatikai hátterét  
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is. Erre figyelemmel e rendelkezések 2010. január 1-jén lépnek hatályba. 2010. január 1-jén lép hatályba  
a törvény azon rendelkezése is, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy a nyilvános közzétételt ne a  
szabálysértési  hatóság  internetes  oldalán,  vagy  a  helyben  szokásos  módon  tegye  közzé,  hanem 
központilag.

A  nyilvántartásba  szereplő  személyek  személyazonosító  és  lakcím  adatainak  mindenkori  
pontosságának  és  időszerűségének  biztosítása  érdekében  a  törvény  az  adatoknak  a  személyiadat-  és  
lakcímnyilvántartás, illetőleg külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartással való összevétését  
írja elő. Ez mind az állampolgárok érdekét (a valódi elkövető ellen legyen lefolytatva az eljárás, illetve  
végrehajtva  a  szankció),  valamint  az  eljárások  gyors  lefolytatásának  és  végrehajtásának  érdekét  
szolgálja.

A törvény  tartalmazza,  hogy  a  központi  nyilvántartásból  mely  szerv  jogosult  adatokat  átvenni.  E  
szervek  elsősorban  a  bűnüldöző  és  nemzetbiztonsági  szervek,  valamint  a  szabálysértési  hatóságok,  
továbbá mindazok, akiket törvény felhatalmazott a szabálysértési nyilvántartás adatainak megismerésére  
(pl. valamely engedély kiadásának feltétele, hogy a kérelmező nem követett el szabálysértést).

Az  adatvédelmi  követelmények  teljesítésére  vonatkozó  garanciális  szabály  az  adatszolgáltatási  
nyilvántartás vezetésének kötelezettsége, valamint a szabálysértési nyilvántartásba az adatvédelmi biztos  
és a szakmai felügyeletet ellátó miniszter által kijelölt személy - ellenőrzési jogosultságának gyakorlása  
céljából történő - betekintési jogosultságának biztosítása.

27/A.§

A  szabálysértési  nyilvántartás  számára  történő  adatközlés  szabályainak 
értelmezése,  az  adatszolgáltatást  végrehajtó  szervek  körének  pontos 
meghatározása. 
Az új szabálysértési nyilvántartás kapcsán pontosan mely esetekben és mi  
módon terheli adatközlési kötelezettség a bíróságokat? Hogyan tartható a 
jogerőtől számított 3 napos adatközlési határidő?

Csak a 2010. január hó 1. napját követően elkövetett cselekményekre kell a 27.§ 
szerinti  adatközlést  elvégezni,  az  ezt  megelőzően  elkövetett  cselekményekkel 
kapcsolatosan folyamatban lévő ügyekben nem.

Kifogás  esetén  az  adatközlő  a  szabálysértési  hatóság,  az  elzárással  is  sújtható 
szabálysértés esetén pedig a jogerős határozatot hozó bíróság az adatközlő, vagyis 
fellebbezés hiányában a helyi bíróság, fellebbezés esetén a megyei bíróság. Perújítás 
esetén az adatközlő az első fokú bíróság.

A 27.§ f) pontja esetén az adatközlő a települési önkormányzat jegyzője. A 27. § g) 
pont  esetén az adatközlő  a szabálysértési  hatóság.  A 27. § h) pont esetében az 
adatközlő a szabálysértési hatóság. A 27. § i) pont esetében az adatközlő az első 
fokon eljárt helyi  bíróság. A 27. § j) pont esetében az adatközlő a méltányossági 
döntést hozó szerv. A 27. § k) pont esetében az engedélyező bíróság az adatközlő, 
míg a 27. § e) pontja esetében az adatközlő a büntetés-végrehajtási intézet. 

Megjegyzendő,  hogy  a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  a  három  napos  adatközlési 
határidő a gyakorlatban nem tartható.

A többi esetben (így pl. elzárásra átváltoztatás esetén) nem a bíróság az adatközlő. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga
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Robotzsaru adatai felhasználhatók-e jogszabályi felhatalmazás hiányában:

Bár  a  nyilvántartás  adatainak  felhasználása  adatvédelmi  szempontból  erősen 
aggályos,  az  onnan  nyert  adatok  mögött  törvényes  eljárás  során  hozott  jogerős 
határozatok állnak, melyek beszerzése és az azokra történő hivatkozás is törvényes.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

Mentesülés a hátrányos jogkövetkezmények alól

28. §  Az olyan hátrányos jogkövetkezmények alól, melyeket jogszabály a szabálysértés miatti  felelősségre 
vonáshoz fűz, az elkövető a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő két év 
után mentesül.

Fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezés

29. § (1) E törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévét 
betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

(2) Fiatalkorúval szemben pénzbírságot akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő 
vagyona van.

29.§

Fiatalkorú  eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  kiszabható  büntetés 
elzárással  nem sújtható szabálysértés  esetén (ha a figyelmeztetés nem 
tartotta vissza, jövedelme, vagyona pedig nincs.)

Végső  törvényes  lehetőség  a  128.§  (5)  bekezdése  szerinti  védelembe  vétel 
kezdeményezése  a  fiatalkorú  lakóhelye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat 
jegyzőjénél.

Fiatalkorúval  szemben  büntetésként  önálló  keresete  (jövedelme)  vagy  megfelelő 
vagyon hiányában pénzbírság [Sztv. 29.§ (2) bekezdés] nem szabható ki. Ezért csak 
intézkedésre (járművezetéstől eltiltás, elkobzás, figyelmeztetés, kitiltás) kerülhet sor.

Végső megoldásként a védelembe vétel kezdeményezésével.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Katonákra vonatkozó rendelkezések

30.  §  (1)  A fegyveres  szervek (honvédség,  rendőrség,  polgári  védelem,  a  büntetés-végrehajtási  szervezet, 
állami  és  hivatásos  önkormányzati  tűzoltóság,  polgári  nemzetbiztonsági  szolgálatok)  és  a  Nemzeti  Adó-  és 
Vámhivatal hivatásos (szerződéses, önkéntes tartalékos) állományú tagja tagja által a szolgálati viszony tartama 
alatt  a  szolgálati  helyen,  illetőleg  a  szolgálattal  összefüggésben  elkövetett  szabálysértést  fegyelmi  eljárás 
keretében  kell  elbírálni.  A  fegyelmi  hatóság  -  amennyiben  elkobzás,  illetőleg  járművezetéstől  eltiltás 
szükségessége felmerül -  a szabálysértési hatóságot eljárása eredményéről  értesíti.  Ha a szolgálati viszony a 
szabálysértés elbírálása előtt megszűnt, a szabálysértést a szabálysértési hatóság bírálja el.

46/2007. BK vélemény
a hatályon kívül helyezett BK 135. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról

(2)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  esetben  az  elkobzásról,  illetőleg  a  járművezetéstől  eltiltásról  a 
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szabálysértési hatóság rendelkezik.
(3)  Ha az  (1)  bekezdésben  meghatározott  személlyel  együtt  polgári  személlyel  szemben is  szabálysértési 

eljárást  kell  indítani,  az  eljárást  a  szabálysértési  hatóság  folytatja  le.  A tényállás  megállapítását  követően  a 
szabálysértési hatóság fegyelmi fenyítés kiszabása végett megkeresi a fegyveres szerv illetékes elöljáróját.

Értelmező rendelkezések

31. § (1) A törvény 5-9. §-aiban foglaltak esetében értelemszerűen alkalmazni kell az 1978. évi IV. törvényben 
(Btk.) meghatározott kísérlet, felbujtás, bűnsegéd, szándékosság, gondatlanság, beszámíthatóságot kizáró kóros 
elmeállapot, kényszer, fenyegetés, jogos védelem, végszükség fogalmát.

31.§

Társtettesség megállapítható-e a társas elkövetésű szabálysértéseknél? 

Az  Sztv.  31.§  (1)  bekezdése  nem tartalmazza  ezen  fogalmat,  ezért  a  rendelkező 
részben nem szerepelhet, de az indokolásban, mint súlyosító körülményt meg kell 
állapítani, a társas elkövetésre ekként hivatkozni kell.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

Mivel a társtettesség valójában a szabálysértéseknél is létező elkövetési kategória, 
szükséges lenne ennek az Sztv.-ben rögzítése. 

(2) E törvény alkalmazásában hozzátartozó alatt a Btk. 137. § 6. pontjában megjelölt személyeket kell érteni.
(3)  E  törvény  alkalmazásában  közterület  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  magán-,  állami  vagy 

önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a 
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.

(4) E törvény alkalmazásában nyilvános hely a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló 
hely.

A közterület fogalmának értelmezésével felmerülő gyakorlati és elméleti 
problémák a közterületet érintő szabálysértések vonatkozásában:

Jogszabályi háttér:

A  szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 31.§ (3) 
bekezdés szerint  közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan magán-, állami 
vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló  terület,  amely  mindenki  számára  korlátozás 
nélkül  igénybe  vehető,  ideértve  a  közterületnek  közútként  szolgáló  és  a 
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét.

Az Sztv. 31.§ (4) bekezdése meghatározza a  nyilvános hely fogalmát is, miszerint 
nyilvános hely a közterületnek nem minősülő, mindenki számára nyitva álló hely.

A  közterület  felügyeletről  szóló 1999.  évi  LXIII.  törvény  27.§  a./  pontja  szerint 
közterület:  a  közhasználatra  szolgáló  minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati 
tulajdonában  álló  terület,  amelyet  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat, 
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ideértve  a  közterületnek  közútként  szolgáló  és  a  magánterületnek  a  közforgalom 
számára a  tulajdonos  (használó)  által  megnyitott  és  kijelölt  részét,  továbbá az a 
magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat. 
A  b./  pont  szerint  a  közterületi  rend:  a  közterület  rendeltetésszerű  használatára, 
igénybevételére vonatkozó jogszabályok megtartása. 

A törvény indoklása szerint a felügyelet és a felügyelők tevékenységi körét, feladatait 
meghatározó normák a védendő értékektől  függően határozzák meg a felügyelők 
illetékességi  területét,  azokat  a  közterületeket,  ahol  a  felügyelők  intézkedésre 
jogosultak a törvény a legszélesebb, a feladatellátás által igényelt módon határozza 
meg alkalmazásában a közterület fogalmát. 

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény 
(továbbiakban: Épt.)  2.§ 13. pontja szerint  a közterület  a közhasználatra szolgáló 
minden  olyan  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló  földterület,  amelyet  az 
ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván. 

A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi 
előírásokról  szóló,  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  közgyűlésének 
jelenleg  hatályos  28/2010.  (VII.14.)  önkormányzati  rendelet  1.§  (1)  bekezdése 
szerint  a  rendelet  tárgyi  hatálya  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  lévő 
közterületekre  terjed  ki,  kivéve  az  önkormányzat  díjfizetési  kötelezettség  alá  eső 
várakozási  területeinek  és  fizető  várakozóhelyeinek  területét,  a  piac-  és 
vásárterületeket és taxiállomások területét. 

A rendelet 2.§ 1. pontja szerint  közterület a közterület felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII.  törvény  27.§  a./  pontjában  ekként  meghatározott  terület.  A  2.§  2.  pontja 
szerint közterület hasznosító szerv: a Debreceni Közterület Felügyelet. 

A rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a közterület használata során a használó köteles 
gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint 
történjen,  különösen  hogy  az  ne  járjon  önkormányzati  vagyonvesztéssel,  ne 
károsítsa,  ne  szennyezze  a  közterületeket,  a  közterületi  létesítményeket,  zöld 
területeket és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát. 

A  rendelet  4.§  szabályozza  a  díjmentesen  használható  közterületeket,  az  5.§ 
rendelkezik  a  közterület  használat  rendjére  vonatkozó  előírásokkal.  Ezen  belül  a 
rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint jogellenes a közterület használata, ha a./ pont: a 
használó jogosulatlanul vagy b./ pont: tiltott módon használja a közterületet. Az 5.§ 
(2)  bekezdés  szerint  jogosulatlanul  használja  a  közterületet  az,  akinek erre  nincs 
érvényes jogcíme. Az 5.§ (3) bekezdés szerint tiltott módon használja a közterületet 
az,  aki  azt  a./  pont  szerint:  valamely  jogszabály  előírásaiba  ütközően,  b./  pont 
szerint: a 3.§ (3) bekezdésben meghatározott követelményektől eltérően, vagy c./ 
pont szerint: a (4) bekezdésben foglalt  tilalmakba ütközően használja. Az 5.§ (4) 
bekezdés a./ pontja szerint tilos a közterületet használni .......... kocsi tárolására, az 
m./ pontja szerint  tilos a közterületet használni épület árkádja területén közterületi 



44

értékesítésre. 

A  rendelet  7.§-a  szabályozza  a  közterület  igénybevételének  általános  szabályait, 
miszerint a közterületet a 8.§ és 9.§-ban meghatározott célokra csak az 1. melléklet 
szerinti  igénybevételi  díj  megfizetése  ellenében,  a  hasznosító  szervvel  kötött 
szerződés és  a  jelen  rendeletben  meghatározott  feltételek  szerint  lehet  igénybe 
venni. 

A  rendelet  9.§ szabályozza a közterület  hirdetés céljára  történő igénybevételének 
különös szabályait, míg a 10.§ a közterület igénybevételek díjfizetési övezeteit, a 11-
13.§  a  szerződési  ajánlattétel,  szerződéskötés  szabályai,  díjfizetési  kötelezettség 
előírásait tartalmazzák. Ezen belül a rendelet 12.§ (1) bekezdés d./ pontja szerint a 
közterületen történő tevékenység gyakorlásához  a polgármesteri- és a közútkezelői 
hozzájárulás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges. 
                                                                                                                    
Az  egyes  szabálysértésekről  szóló 218/1999.  (XXI.28.)  Korm.  számú  rendelet 
(továbbiakban: R.) 7.§ (2) bekezdés szerint  köztisztasági szabálysértést követ el aki 
települési  szilárd  vagy  folyékony  hulladékot  a  közterületen  engedély  nélkül  lerak, 
elhelyez, illetőleg nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el. A R. magyarázata 
szerint  a  közterületen történő lerakásra  a  közterület  tulajdonosától kell  engedélyt 
kérni.

E  szabálysértés  rendeleti  tényállása  tehát  a  közterület  tulajdonosának jogait  nem 
csorbítja. Ha magántulajdonban van a közterület és a tulajdonos engedélyt adott a 
hulladék lerakására a közterület felügyelő felügyeleti jogkörében nem járhat el a (2) 
bekezdésben foglalt szabálysértés miatt akkor sem, ha a magánterület az államnak 
vagy önkormányzatnak  használatra  átadásra  került,  hiszen  a  tulajdonos  személye 
nem változott. Nincs akadálya viszont ugyanezen közterületen a R. 7.§ (1) bekezdés 
a./  és b./  pontban foglaltak miatt  -  azaz a szemetelés,  közterület  beszennyezése 
illetve az okozott szennyezés megszüntetéséről való gondoskodás elmulasztása miatt 
függetlenül annak tulajdoni helyzetétől - a közterület felügyelő felügyeleti jogkörében 
való hatósági eljárására.

A R. 8.§ (1) bek. b./ pontja szerint hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértést követi 
el aki hirdető berendezést, hirdetőtáblát illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást 
e  célra  ki  nem jelölt  helyen  létesít  vagy  helyez  el.  A  R.  magyarázata  szerint  a 
jogszabályban tiltott vagy nem a hatóság által erre a célra kijelölt helyen elhelyezett 
hirdetésekre terjed ki a R. hatálya. Elkövethető a szabálysértés azzal is ha a hirdetés 
célját  szolgáló  ábrázolás  olyan  középületre  vagy  magántulajdonban  álló  épületre 
helyezik el, amely épületen az ilyen plakátok, képek, falragaszok elhelyezését tiltó 
felirat van. 

Ezen  szabálysértésnek  tehát  nem  rendeleti  tényállási  eleme  a  közterület. 
Magánterületen  sem  helyezhető  el  olyan  hirdető  berendezés,  amely  pl.  vakító 
fényével  veszélyezteti  a  közlekedés  biztonságát,  azonban  egy  zárt  magánterület 
esetében csak a rendőrség jogosult eljárni az elkövetővel szemben. Muzeális jellegű 
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épületen,  történelmi  városrészeken,  városképek  szabályozása  esetén  szintén 
korlátozható a hirdetés célú ábrázolások elhelyezése jogszabályi tilalmak, előírások 
alapján akkor is,  ha az épületek magántulajdonban vannak. Ezen szabálysértések 
észlelése esetén a közterület felügyelő felügyeleti jogkörében eljárhat akár állami-, 
önkormányzati  a  terület,  akár  a  közforgalom számára  megnyitott  magánterület  a 
szabálysértés  helye.  A  R.  8.§  (1)  bekezdés  b./  pontja  szerint  hirdetményekkel 
kapcsolatos szabálysértés szándékosan és gondatlanul is elkövethető.

A R.  12.§  (1)  bekezdés  a  szeszesital-árusítás,  -kiszolgálás,  -fogyasztás  tilalmának 
megszegéséről rendelkezik,  mely  szintén  közterületen  vagy  nyilvános  helyen 
követhető  el.  A  R.  magyarázata  szerint  szabálysértés  tehát  utcán  vagy köztéren, 
parkban  a  szeszes  ital  fogyasztása,  ha  azt  önkormányzati  rendelet  megtiltotta. 
Egészségügyi  intézmény  vagy  nevelési-oktatási  intézet  az  Sztv.  31.§  (3) 
bekezdésének  értelmező  rendelkezése  szerint  nem  minősülnek  közterületnek, a 
szeszes ital  árusítása ugyan szabálysértés, de a fogyasztása – bár a  szeszes ital 
árusításának és fogyasztásának korlátozásáról szóló 45/1986 (X.30.) MT rendelet azt 
is tiltja – szabálysértést nem valósít meg.

Elhatárolások:

Közterület
  

Nyilvános hely

-mindkettő lehet magán-, állami-, 
önkormányzati tulajdon

- nem tartozik ide a lakás, a ház / munkahelyi,
családi ünnepek helyszíne, esküvő, 
ahol a vendégeknek nem kell fizetni

- hely, helyiségen kívüli terület - hely, helyiség

                                           - közhasználatra szolgál                                       

- mindenki számára korlátozás
   nélkül igénybe vehető        

 - mindenki számára nyitva álló hely 

                                     

- beletartozik: a közút, közforgalmú 
magánterület, az utca (ha meg van 
nyitva, ha átadja a tulajdonos, ha

nem)

- beletartozik: magánlakás, ha a tiltott 
célból (pl.: szerencsejátékban való 

részvétel) oda bárki beléphet, 
vendéglátó üzlet
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Megállapítások:

A közterület fogalmát több jogszabály is meghatározza, ezek látszólag nem egységes 
fogalmak,  azonban  a  jogszabályok  célját  megismerve  nincs  lényegi,  érdemi 
különbség  a  fogalom  meghatározások  között.  Az  Épt.  a  tulajdonosi  viszonyokra 
helyezi  a  hangsúlyt,  hiszen  az  építés,  beépítés,  ingatlan  hasznosítás  kizárólag  a 
terület tulajdonosának rendelkezési jogosultságából fakad. 

Az Sztv., az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet, valamint a közterület 
felügyeletről  szóló  törvény,  illetve  a  hivatkozott  önkormányzati  rendelet  viszont  a 
közérdeket szolgáló rendfenntartást, felügyeletet, ellenőrzést tartja szem előtt, ezért 
tágabb a fogalom meghatározás, ezért abba bekerült a magántulajdonban álló, de 
bárki által használható terület is. 

Külön kell tehát választani a tulajdonos rendelkezési joga szerinti közterület fogalmát 
(Épt.  -  Ptk.)  és  a  közterület  rendjének  fenntartása,  ellenőrzése,  a  szabályok 
megszegésének  szankcionálása  szempontú  közterület  fogalmat (Sztv.,  egyes 
szabálysértésekről szóló kormányrendelet, közterület felügyeletről szóló törvény).

Ezen jól látható elhatárolást töri meg az önkormányzati rendelet, amely  közterület 
hasznosító  szervként  nevezi  meg  a  Közterület  Felügyeletet,  mellyel 
„szereptévesztésbe” kényszeríti azt. A törvény közterület rendjének fogalma csak a 
közterület  rendeltetésszerű használatáról  és igénybevételéről  tesz említést,  nem a 
hasznosításáról, hiszen ez a tulajdonosi jogok törvénybe ütköző elvonását jelentené 
magántulajdon  esetén.  Az  önkormányzati  rendelet  viszont  korlátozás  nélkül 
rendelkezik a közterületről, annak hasznosításáról, tulajdonosi jellegüktől függetlenül, 
s  nem csak azok rendjének ellenőrzéséről.  Az önkormányzati  rendeletben feltűnik 
ugyan a  közterület  hasznosítási  szerződés  megkötésekor  feltételként  a  tulajdonos 
hozzájárulása, mely nem párosul a hasznosítás, hasznok szedésének jogával. 

Az  önkormányzati  rendelet  tehát  minden  közterületet  úgy  kezel,  mintha  az 
önkormányzati  vagyon  része  lenne,  miután  azt  a  tulajdonos  a  közforgalom  előtt 
megnyitotta. 

Ez  a  szemlélet  ellentétben  áll  minden  magasabb  rendű  jogszabállyal, 
kormányrendelettel és törvénnyel. Ez a szemlélet eredményezi azt, hogy a Közterület 
Felügyelet  jogosulatlan  használatnak  minősíti  azt,  ha  egy  társasház  a  saját 
kizárólagos  tulajdonában  lévő  területet  bérbe  adja  egy  egyébként  kereskedelmi 
tevékenység  gyakorlására  engedélyt  kapott  vállalkozásnak,  mivel  közterület 
hasznosítási  szerződést  nem kötött,  igénybevételi  díjat  az  önkormányzatnak  nem 
fizetett. Ez alapján állapítja meg a közterület felügyelet, hogy az eljárás alá vontnak a 
közterület használatára nincs jogcíme. 

Az egyes szabálysértésekről szóló kormányrendelet ismeretében megállapítható, hogy 
a  rendelet  is  elismeri  a  tulajdonos  rendelkezési  jogát,  annak  közérdekből  való 
korlátozását  a  közterület  rendjének  fenntartása  érdekében,  azonban  nem sérti  a 
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tulajdonos használatra, illetve hasznok szedésére kiterjedő rendelkezési jogát. 

Fentiekből következik, hogy a jogszabályi hierarchia magasabb fokán álló törvények, 
kormányrendeletek  különválasztják  az  állam,  önkormányzat  TULAJDONOSI és 
KÖZHATALMI FELÜGYELETI jogosultságait, s a kettő nem mosható össze, ezáltal a 
közterület  fogalma  sem értelmezhető  tágabban,  mint  azt  az  Alkotmány  előírásai 
engedik. A tulajdonos rendelkezik a terület felett, a közhatalom rendelkezik a terület 
rendje felett.  A közhatalom rendelkezési  jogába beletartozik  közjogi  értelemben a 
magántulajdonban lévő területek használatának korlátozása is függetlenül attól, hogy 
az  meg van e nyitva  mindenki  számára vagy sem. Pl:  Ingatlan beépíthetőségére 
vonatkozó szabályozások, korlátozások.

Az új Alaptörvény is alapvető értékként védi a tulajdont és a tulajdonos rendelkezési 
jogát.  Ezen  rendelkezési  jogot  egy  önkormányzati  rendelet  sem  csorbíthat  csak 
magasabb  rendű  jogszabályi  felhatalmazás  alapján.  A  fent  idézett  törvények, 
kormányrendeletek  közös  jellemzője,  hogy  a  közterület  rendjét védik  általános 
jelleggel tulajdonosi minőségtől függetlenül. A mindenki számára nyitva álló, nagy 
közönség illetve bárki által használt magántulajdonban lévő közterületek rendjének 
fenntartása  közérdek.  Közérdek  azok  tisztán  tartása,  balesetveszélyektől  való 
mentesítése, stb. A tulajdonos  közterülettel való rendelkezési jogát azonban nem 
csorbíthatják, hiszen az már a tulajdon használatának, hasznosításának sérelmével 
járna, mely alkotmányos jogsérelem. 

Azon szabálysértések esetén ahol a jogszabály a közterület jogszerű használatának 
ellenőrzésével  jogosítja  fel  a  közterület  felügyelőt  felügyeleti  jogkörében, 
magántulajdonban álló  közterület  esetén  vizsgálnia  kell  a  közterület  felügyelőnek, 
hogy a terület át lett e adva szerződéssel az önkormányzatnak vagy az államnak. Ha 
igen  melyek a szerződés keretei,  amelyek a tulajdonosi jogosultságot csorbítják a 
közhatalom  javára.  Ha  ilyen  szerződés  nincs,  vagy  annak  keretei  a  tulajdonos 
hasznosítási  jogát  nem  érintették,  a  tulajdonosi  engedélyek,  bérleti  szerződések 
megléte  esetén  a  magántulajdonban  lévő  közterületeken   közterület  jogellenes 
használata  szabálysértés  elkövetésért  jogcím hiánya  miatt  a  közterület  felügyelők 
nem intézkedhetnek.

Megjegyzendő  ugyanakkor,  hogy  közjogi  értelemben  az  önkormányzati  rendelet 
törvényesen korlátozhatja a magántulajdonban lévő épületek árkádja alatti árusítást, 
tehát ha erre hivatkozással történik a feljelentés a közterület jogellenes használata 
szabálysértés megállapítható.
SZ.B.: MUNKAANYAG  A KÖZTERÜLET FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA  A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ JOGSZERŰ ELJÁRÁSÁNAK TÜKRÉBEN

(5) E törvény alkalmazásában hasonló jellegű szabálysértésnek az azonos fejezeten belüli szabálysértéseket 
kell érteni.

MÁSODIK RÉSZ

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS
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III. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK

32.  §  (1)  Szabálysértés  miatt  -  ha a  szabálysértést  meghatározó jogszabály másként  nem rendelkezik -  a 
községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi jegyző jár el.

(2)  Ha  az  eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó  szabálysértésen  kívül  más 
szabálysértés miatt is eljárás indul, a jegyző - a közlekedésrendészeti és a vámszabálysértések kivételével - az 
egyébként hatáskörébe nem tartozó szabálysértés miatt is eljárhat.

59/2010/Áhsz. 22. § (1) b) pont/ISZ  Egy hatósági jogkörrel  rendelkező központi költségvetési szerv 
nyilvántartó szerve mikor vezetheti ki a számviteli nyilvántartásaiból az általa kiszabott, majd behajtásra 
az illetékes önkormányzat jegyzőjéhez áttett helyszíni bírságból eredő adóskövetelést?

[13/2009. Számviteli kérdés]
A helyszíni  bírságolás  részletes  szabályairól  szóló  10/2000.  (II.  23.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  
Rendelet)  előírásai  alapján  kiszabott  helyszíni  bírság  követelésként  a  szabálysértési  ügyben  eljáró  
hatóság nyilvántartó szerve (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) számviteli nyilvántartásaiban szerepel.
Alapesetben a nyilvántartó szerv írja elő és számolja el a bírságot költségvetési bevételként.
Ha a kiszabott bírság összege a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem folyik be a nyilvántartó 
szerv  előirányzat-felhasználási  keretszámlájára,  a  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  vagy  
tartózkodási hellyel rendelkező elkövető esetén a nyilvántartó szerv a szabálysértésekről szóló 1999. évi  
LXIX. törvény rendelkezése szerinti végrehajtási intézkedést kezdeményez az elkövető lakóhelye, illetve  
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. Ennek keretében a nyomtatvány  
másolatát megküldi a jegyzőnek, vagyis a követelést behajtásra átteszi.
A Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  
költségvetési törvény) 49. §-ának (4) bekezdése alapján az önkormányzati hatóságon kívüli egyéb hatóság  
által  kiszabott,  majd  a  jegyző  által  végrehajtási  intézkedés  alá  vont,  helyszíni  bírságból  eredő  
adóskövetelésekből  az  önkormányzat  költségvetési  elszámolási  számlájára  vagy  annak  alszámlájára  
befolyó bevétel 100 százaléka az önkormányzatot illeti meg. Ebből következik, hogy az önkormányzatnak  
átadott követelés már nem szerepeltethető a nyilvántartó szerv számviteli nyilvántartásaiban. (Kivétel: A 
költségvetési törvény 49. §-ának (4) bekezdése alapján a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési  
szabályszegések  köréről,  az  e  tevékenységekre  vonatkozó rendelkezések  megsértése  esetén  kiszabható  
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről  
szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási  
bírság megosztott hatósági bevételnek minősül, mivel az önkormányzatokat csak a bevétel 25%-a illeti  
meg.  Amennyiben  a  nyilvántartó  szerv  végrehajtási  intézkedést  kezdeményez  az  önkormányzat  
jegyzőjénél, mivel a nyilvántartó szervet továbbra is megilleti a kiszabott közigazgatási bírság 75%-a,  
emiatt a nyilvántartásából a követelés nem vezethető ki.)
Számviteli elszámolás szempontjából - a jogi szabályozást figyelembe véve - amikor a nyilvántartó szerv  
az  adóskövetelést  (kivéve  a  közigazgatási  bírság  esetében)  behajtásra  átteszi  az  elkövető  lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, a követelést ki kell vezetnie a  
könyveiből,  illetve  ezzel  egyidejűleg  az  önkormányzatnak  azt  fel  kell  vennie  a  számviteli  
nyilvántartásaiba.
A  Rendelet  3.  §-ának  (6)  bekezdése  kimondja,  hogy  ha  az  elkövető  az  önkormányzat  jegyzőjéhez  
végrehajtási intézkedés céljából áttett tartozását időközben a nyilvántartó szerv előirányzat-felhasználási  
keretszámlájára  mégis  befizette,  erről  a  nyilvántartó  szervnek  az  illetékes  települési  önkormányzat  
jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatnia kell. Ebben az esetben ez az összeg a nyilvántartó szerv bevétele  
marad, mivel a költségvetési törvény alapján csak az az összeg illeti meg az önkormányzatot, amely az  
elszámolási  számlájára  folyik  be.  A  nyilvántartó  szerv  a  szabálysértő  beazonosítása  és  a  követelés  
analitikus és főkönyvi nyilvántartásba történő újbóli felvételét követően a nyomtatvány eredeti példánya  
alapján a befolyt összeget  elszámolja költségvetési bevételként, az önkormányzat pedig a nyilvántartó  
szerv  értesítése  alapján  az  adott  követelést  kivezeti  a  számviteli  nyilvántartásaiból  és  megszünteti  a  
végrehajtási intézkedést.
[1999. évi LXIX. törvény 32. §, 111. §, 127/A. §; 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6); 410/2007. (XII.  
29.) Korm. rendelet; 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 22. § (1) b) pont]
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33. § (1) A rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértések miatt a rendőrkapitányságok vagy az egyes feladatok 
ellátására létrehozott rendőri szervek járnak el.

(2) Ha az eljárás alá vont személlyel szemben közúti közlekedési szabálysértésen kívül más szabálysértés 
miatt is eljárás indul, a rendőrség - a vámszabálysértések kivételével - az egyébként hatáskörébe nem tartozó 
szabálysértés miatt is eljárhat.

34.  §  (1)  A pénzügyi  szabálysértés,  valamint  kormányrendeletben  meghatározott  szabálysértések  miatt  a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve jár el.

Mivel a Btk. 326. §-ában nem szerepel a vámszabálysértés, mint az orgazdaság megelőző cselekménye,  
és annak szabálysértési jellegére tekintettel nem is szerepelhet, annak érdekében, hogy a százezer forint  
vámbevétel-csökkenést  el  nem  érő  vámszabálysértés  elkövetési  tárgyára  megvalósított  orgazdaszerű  
magatartás  a  jövőben  szankcionálható  legyen,  indokolt  egy  új  tulajdon  elleni  szabálysértést  alkotni.  
Mivel e szabálysértést indokolt a Vám- és Pénzügyőrség nyomozati hatáskörébe utalni, szükséges az Sztv.  
34. §-ának (1) bekezdésében foglalt hatásköri szabály módosítása is úgy, hogy az ne kizárólag a pénzügyi  
szabálysértésekre utaljon.

(2)

Szabálysértés miatt eljáró más szervek

35.  §  A  jogszabályban  hatáskörükbe  utalt  szabálysértési  ügyekben  a  szabálysértési  hatóság  jogkörét 
gyakorolják

a)
b) az egészségügyi államigazgatási szerv;
c) a fogyasztóvédelmi hatóság;
d) a bányafelügyelet;
e) a munkaügyi hatóság és a munkavédelmi hatóság;
f)
g) a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv;
h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kormány által kijelölt szerve;
i) a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal;
j) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv;
k) a szociális hatóság.

Bíróság

36.  §  (1)  A szabálysértési  hatóság  határozata  ellen  benyújtott  kifogást  -  az  e  törvényben  meghatározott 
szabályok szerint - a helyi bíróság bírálja el.

(2) Elzárással is sújtható szabálysértés miatt első fokon a helyi bíróság jár el. Az elsőfokú bíróság határozata 
ellen benyújtott fellebbezést - az e törvényben meghatározott szabályok szerint - másodfokon a megyei bíróság 
bírálja el.

(3)  A szabálysértési  hatóság  eljárása,  határozatai  és  intézkedései  ellen  emelt  ügyészi  óvást  -  ha  azzal  a 
szabálysértési hatóság nem ért egyet - a helyi bíróság bírálja el.

(4)  E törvény alkalmazásában  helyi  bíróság alatt  a  városi  és  kerületi  bíróságot,  a  megyei  bíróság alatt  a 
Fővárosi Bíróságot is érteni kell.

(5) E törvény alkalmazásában a helyi bíróság jogkörében bírósági titkár is eljárhat.
A törvény  megteremti  annak  jogi  lehetőségét,  hogy  a  helyi  bíróság  jogkörében  bírósági  titkár  is  

eljárjon. Így a bíróságok létszámfejlesztés nélkül is eleget tehetnek az új feladatnak.
BH2003.  185.  A büntetőeljárási  törvény  rendelkezései  szerint  a  Legfelsőbb  Bíróság által  lefolytatott  
felülvizsgálati  eljárások  a  szabálysértési  ügyekre  nem  vonatkoznak;  a  szabálysértések  tekintetében  
rendkívüli jogorvoslatként csak az Sztv. XI. fejezete szerinti perújításnak van helye [Be. 287/B. §, 289/A. §  
(2) bek. a) pont, 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) 36. §, 105. §].
EBH2002. 621.  A büntetőeljárási törvény rendelkezései szerint a Legfelsőbb Bíróság által lefolytatott  
felülvizsgálati eljárások szabálysértési ügyekre nem vonatkoznak, szabálysértések tekintetében rendkívüli  
jogorvoslatként csak az 1999. évi LXIX. tv. XI. fejezete szerinti perújításnak van helye [Be. 287/B. §,  
289/A. §, 1999. évi LXIX. tv. 36. §].

A felettes közigazgatási szerv jogköre
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37. § A felettes közigazgatási szerv irányítási jogköre ellátása érdekében:
a) a szabálysértési hatóságtól tájékoztatást, iratokat, adatgyűjtést, egyéb információkat kér;
b) törvényességi ellenőrzést tart;
c) az ellenőrzés eredményeként felhívja a szabálysértési hatóság vezetőjének figyelmét a jogszabálysértésre;
d) ha az érdemi határozat törvényessége aggályos, ezt az illetékes ügyészségnek jelzi.

Illetékesség

38. § (1) Az eljárásra az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.
(2) Ha az eljárás gyorsabb és eredményesebb lefolytatása indokolja, szabálysértési ügyben az eljárás alá vont 

személy  tartózkodási  helye,  munkahelye,  szolgálati  helye,  az  elkövetés  helye,  továbbá  a  cselekmény 
felderítésének helye szerint illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

(3)  Ha több  eljárás  alá  vont  személy van,  és  különböző helyeken  laknak,  bármelyikük  lakóhelye  szerint 
illetékes szabálysértési hatóság is eljárhat.

A jogalkotó 2010. január 1-től az illetékességi szabályt - a sértetti érdekekre hivatkozva - módosította,  
és  általános  illetékességi  szabályként  az  elkövetés  helyét  jelölte  meg.  Ez  azonban  az  eljárások  
elhúzódásával  jár,  az  elkövető  lakóhelye  szerinti  szabálysértési  hatóságot  ugyanis  az  elkövető  
meghallgatása céljából meg kell keresni. Ugyanakkor azoknál az eljárásoknál, ahol - a szabálysértés  
jellege folytán - az elkövetési hely szerinti illetékesség az eljárás gyorsítását szolgálja, az Sztv. 38. § (2)  
bekezdésében írt szabály alkalmazható.

(4)
(5) A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv illetékességét az elkövetés helye 

alapozza meg.
39.  §  Ha vitás,  hogy a  több  szabálysértési  hatóság  közül  melyik  köteles  eljárni,  az  eljáró  szabálysértési 

hatóságot közvetlen közös felettes szervük, ennek hiányában pedig a felügyeletüket ellátó miniszter jelöli ki.

Áttétel

40. §  Ha a szabálysértési  hatóságnak az ügyben nincs hatásköre vagy illetékessége,  az ügyet  az eljárásra 
jogosult illetékes szervhez haladéktalanul átteszi.

A bíróság hatásköre és illetékessége

41. § (1) A szabálysértési eljárásban benyújtott kifogást a helyi bíróság bírálja el.
(2) Az eljárásra az ügyben érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóság székhelye szerinti helyi bíróság 

illetékes.

Az ügyész hatásköre és illetékessége

42. § Szabálysértési eljárásban az ügyész hatáskörét és illetékességét annak a helyi bíróságnak a hatásköre és 
illetékessége határozza meg, amelynek területén működik. A legfőbb ügyész, illetőleg a főügyész rendelkezése 
alapján az ügyész olyan szabálysértési ügyben is eljárhat, amelyre az illetékessége egyébként nem terjed ki.

A kizárás általános szabályai

43. § (1) A szabálysértési ügyben a hatóság tagjaként nem járhat el:
a)  aki  az  ügyben  mint  eljárás  alá  vont  személy  vagy  védő,  továbbá  mint  sértett,  feljelentő  vagy  ezek 

képviselője, továbbá ezek hozzátartozója vesz vagy vett részt;
b) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő vesz vagy vett részt;
c) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható.
(2) Nem kizárási ok, ha a szabálysértési hatóság tagja a hivatali hatáskörében tudomására jutott szabálysértés 

miatt tesz feljelentést.
(3) Nem járhat el az ügyben az a szabálysértési hatóság, melynek vezetőjével szemben az (1) bekezdésben 

meghatározott kizárási ok áll fenn.
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43.§

A szabálysértési hatóság tagjának kizárásáról a szabálysértési hatóság vezetője, a 
vezető  kizárásáról  [43.§  (3)  bekezdés],  továbbá  az  egész  szabálysértési  hatóság 
kizárásáról a felettes közigazgatási szerv (37.§) határoz. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

44.  §  (1)  A szabálysértési  hatóságnak  az  a  tagja,  aki  a  kizárási  okot  maga  jelentette  be,  bejelentésének 
elbírálásáig az ügyben nem járhat el.

(2) A kizárásról hivatalból, vagy az eljáró személy, az eljárás alá vont személy, illetőleg a sértett bejelentésére 
a kifogásolt személy közvetlen felettese dönt, s egyúttal kijelöli a továbbiakban eljáró személyt is.

(3) Bíróval szemben felmerült kizárási ok esetében a bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelöléséről.
(4) Ha a kizárási ok a bíróság elnökével szemben merül fel, továbbá, ha a bíróságnak nincs olyan tagja, akire 

kizárási ok nem vonatkozik, a kizárásról a megyei bíróság határoz. Ha a bíróság a kizárás iránti bejelentésnek 
helyt ad, az illetékességi területén működő másik helyi bíróságot jelöli ki.

(5) A kizárás e törvényben nem szabályozott eseteire a büntetőeljárásról  szóló törvény rendelkezéseit  kell 
értelemszerűen alkalmazni.

EBH2001.  403.  A  szabálysértési  hatóság  határozatával  szemben  benyújtott  kifogás  alapján  indult  
bírósági eljárásból nincs kizárva a helyi bíróság, ha a kizárási ok a megyei bíróság elnökével szemben áll  
fenn [Be. 35. § (4) bek., Sztv. 44. § (4) bek.].
EBH2000. 288. A szabálysértési hatóság határozatával szemben benyújtott kifogás alapján illetékes helyi  
bíróság nincs kizárva az eljárásból, ha a Be. 35. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott kizárási  
ok annak a megyei bíróságnak az elnökével szemben merül fel, amelynek a területén a helyi bíróság  
működik [Be. 35. § (1) bek. a) pont, (4) bek., Sztv. 44. § (4) bek.].

Mi  a  teendő,  ha  éppen  a  rendőrség  képviselőjét  szükséges  tanúként 
kihallgatni?

Szükséges a problémára felhívni a figyelmet miszerint, a jogalkotó elmulasztotta a 
kizárási okoknál a rendőrség képviselőjének szerepét konkrétan tisztázni. 

Az Sztv. 43-44.§-ai csak a szabálysértési hatóság tagjáról tesz említést, ám a tulajdon 
elleni szabálysértéseknél a rendőrség nem szabálysértési hatóság. Az Sztv. 43.§ (1) 
bekezdés b.) pontja szerint a szabálysértési ügyben a hatóság tagjaként nem járhat 
el, aki az ügyben, mint tanú vett részt.

Fenti  okokból  az  Sztv.44.§  (5)  bekezdésének  felhatalmazása  alapján  a  Be. 
szabályainak analóg alkalmazásával zárható ki az, hogy az a rendőr, aki képviselőként 
jár el, tanú pozícióban már nem hallgatható meg és fordítva. Fontos tehát, hogy az 
eljárási  szerepek  ne  keveredjenek.  Kisegítő  jogszabályi  felhatalmazást  ad  az 
Sztv.128./A.§  (2)  bekezdése  mely  szerint,  a  rendőrség  előkészítő  eljárására  a 
szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó általános szabályokat (Sztv. első rész I-
II. fejezet) kell alkalmazni.

Ezen  problémának  azért  van  realitása,  mert  egy  jelentős,  jogszabály  teremtette 
ellentmondásra hívja fel a figyelmet. Az Sztv. 119.§ (4) bekezdése kötelezően azt írja 
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elő, hogy a bíróság a hatóság előkészítő eljárást lefolytató tagját (Sztv.128/A.§) idézi 
a  tárgyalásra.  A  kisebb  rendőrkapitányságokon,  rendőr  örsökön ahol  ugyanaz  a 
rendőr hallgatja meg az eljárás alá vont személyt, van jelen az egyéb bizonyítási 
cselekményeknél, folytatja le a bizonyítási eljárást és ugyanazon személy képviseli a 
bíróság előtt a rendőrséget, - s az elkövető a meghallgatás vagy az egyéb bizonyítási 
eljárás  törvényességét  vitatja  (pl:  kényszerítették a  beismerő vallomásra),  -  nincs 
lehetőség a rendőrségi képviselő tanúkénti  meghallgatására, még ha szükséges is 
lenne ezen körülmények vizsgálata.

Ezzel kapcsolatos gyakorlati gond volt egy tulajdon elleni szabálysértési ügyben, ahol 
a rendőr megtekintette az áruházi felvételt, arról másolat, fénykép, azaz technikai 
rögzítés nem készült, csak egy hivatalos feljegyzés, hogy mi volt látható a felvételen. 
Az eljárás alá vont személy a tárgyaláson természetesen vitatta a hivatalos feljegyzés 
tartalmát. Felmerült a rendőrségi képviselő tanúkénti meghallgatása. 

A  javasolt  megoldás:  a  tárgyalás  elnapolása,  a  rendőrségi  képviselő  tanúkénti 
idézése, majd azzal egyidejűleg kizárása, mint képviselő az Sztv. 43.§ (1) bekezdés 
b.) pontjára hivatkozással, mely szerint a szabálysértési ügyben a hatóság tagjaként 
nem járhat el, aki az ügyben, mint tanú vett részt.  A  következő tárgyalásra elöljáró 
útján az előkészítő eljárásban részt vett másik rendőrségi képviselőt idézünk.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Az ügyész kizárása

45. § Ügyészként - a 43. §-ban meghatározott eseteken kívül - nem vehet részt az sem, aki az ügyben mint a 
szabálysértési hatóság tagja, vagy mint bíró járt el, illetőleg ezek hozzátartozója.

A bíró kizárása

46. § (1) Bíróként - a 43. §-ban meghatározott eseteken kívül - nem járhat el az sem, aki az ügyben mint a 
szabálysértési hatóság tagja, vagy mint ügyész járt el, illetőleg ezek hozzátartozója.

(2) A másodfokú eljárásban nem vehet részt az a bíró, aki az ügy első fokú elbírálásában részt vett.
(3) A perújítási eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a perújítási kérelemmel vagy indítvánnyal megtámadott 

határozat meghozatalában részt vett.

46.§

A kizárásról, ha a kizárás iránti bejelentés a másod fokú (megyei) bíróságot érinti a 
táblabíróság határoz.
A 2010. november 18. napján a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető Kollégiumának Vezetője által megtartott kollégiumi ülésen adott vélemény

IV. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
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A szabálysértési eljárásban résztvevő személyek felsorolásában az „egyéb érdekelt” 
nem szerepel. A 80.§ (7) és (8) bekezdésére utal olyan, az eljárás alá vont személytől 
különböző  személyekre,  akik  a  dologra  vagy  ellenértékére  jogot  tarthatnak.  Vita 
esetén az ilyen személyek a szabálysértési eljáráson kívül érvényesíthetik jogaikat. 

A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Az eljárás alá vont személy

47.  §  (1)  E törvény alkalmazásában eljárás  alá  vont személy az,  akivel  szemben a szabálysértési  eljárást 
lefolytatják.

(2) Az eljárás alá vont személy jogosult  megismerni, hogy milyen cselekmény miatt  és milyen tények és 
bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési eljárás.

47.§

Az  Illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  tv.  Mellékletének  I/1.  pontja szerint  a 
becsületsértés és a magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3.000 
forint,  az  ilyen  eljárásban  hozott  büntetést  vagy  intézkedést  alkalmazó  határozat 
elleni kifogás valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500 
forint.  Egyébként  a  Mellékletének  I/2.  pontja  szerint  az  1.  pontban nem érintett 
szabálysértési  eljárás  illetékmentes,  kivéve a  részletfizetési  kedvezmény,  halasztás 
engedélyezésére  irányuló  eljárást,  melyre  az  Itv.  29.§-ban  foglaltak  az  irányadók 
(Közig. elj illetéke 2200 forint). Illetékmentes az ügy iratairól a 47.§ (4) bekezdése 
alapján kért másolat is. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 

Segítené-e  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság  munkáját,  ha  a 
szabálysértési hatóság határozata mellé a feljelentést is megküldenék az 
eljárás alá vont személy részére? 

Vannak  olyan  megyék,  ahol  a  szabálysértési  hatóságok  automatikusan  a 
határozatokkal  együtt  a  feljelentést  is  megküldik  az  eljárás  alá  vont  személynek, 
illetőleg vannak olyan megyék, ahol ezt nem alkalmazzák.
A többség egyébként a feljelentés megküldését  nem tartotta  szükségesnek, ha a 
szabálysértési hatóság azt kellő részletességgel leírja. 

Az elzárással is sújtható szabálysértéses ügyben a feljelentést („vádat”) – még ha 
arra  direkt  szabály  nincs  is  –  értelemszerűen  mellékelni  kell  az  eljárás  alá  vont 
személy idézéséhez vagy a meghallgatásának mellőzésével hozott határozathoz. Ha 
egyéb  szabálysértési  ügyben  van  feljelentés,  a  szabálysértési  hatóságnak  is  így 
kellene eljárnia. 
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Ezen  probléma  a  feljelentéshez  kötöttséghez  kapcsolódik.  Azokban  az  ügyekben 
ugyanis ahol a szabálysértési hatóság határozatában foglalt tényállást nem merítik ki 
a feljelentésben foglaltakat, úgy jelentősége lehet annak, hogy az eljárás alá vont 
személy ismeri-e a feljelentésben foglaltakat, amennyiben feljelentéshez kötöttségről 
beszélhetünk, márpedig feljelentéshez kötöttség nélkül  csorbul  az eljárás alá vont 
személy Sztv. 47.§ (2) bekezdésben rögzített joga.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(3) Az eljárás alá vont személy az eljárás valamennyi szakaszában az eljárás résztvevőihez kérdést intézhet, 
észrevételeket, indítványokat tehet, a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet.

(4) Az eljárás alá vont személy az ügy iratait az eljárás bármely szakaszában megtekintheti, azokról másolatot 
kérhet, illetve készíthet. A minősített adatot tartalmazó másolatot a hatóság épületéből nem viheti ki.

A védő

48. § (1) Védő lehet a szabálysértési eljárás bármely szakaszában:
a)  meghatalmazás,  illetőleg kirendelés  alapján  az  ügyvéd,  továbbá az  eljárás  alá  vont  személy nagykorú 

hozzátartozója;

48.§

Kötelező-e  a  szabálysértési  eljárásban  fiatalkorú,  elmeműködésében 
korlátozott  illetve  fogva  lévő  eljárás  alá  vont  személy  számára  védőt 
kirendelni?

Van-e lehetőség védő kirendelésére az úgynevezett rendes -  tehát nem 
gyorsított – eljárásban?

Nincs törvényi lehetőség védő kirendelésére fiatalkorú, elmeműködésében korlátozott 
illetve fogva lévő eljárás alá vont személlyel szemben folyó szabálysértési eljárásban, 
mert a 125.§ (3) bekezdése értelmében csak az elzárással is sújtható szabálysértések 
esetében a gyorsított bírósági eljárásban kötelező a védő kirendelése.

A  védelem  joga  nincs  a  szabálysértési  törvényben  szabályozva,  szemben  a 
Büntetőeljárásról szóló törvényben, ahol az alapvető rendelkezések között szerepel, 
így  annak  alkalmazása,  illetőleg  kiterjesztése  a  szabálysértési  eljárásban  nem 
indokolt.

Fiatalkorú illetve fogva lévő eljárás alá vont személy esetén nem kötelező a védelem, 
az csak a 125.§ (1) bekezdése szerinti eljárásban kötelező.

Az  Sztv.  128.§  a  fiatalkorú  eljárás  alá  vont  személy  esetében  külön  eljárási 
szabályokat fogalmaz meg. Ebből kiemelendő, hogy szükségessé teszi a törvényes 



55

képviselő részvételét az eljárásban. Felismerhető az a jogalkotói koncepció, hogy a 
fiatalkorú  jogainak  fokozottabb  érvényre  juttatását  nem  védő,  hanem  törvényes 
képviselő  részvételével  kívánja  megvalósítani.  E  logika  szerint  védő  eljárása  nem 
szükségszerű, azonban védő meghatalmazásának értelemszerűen nincs akadálya. 

A védő kirendeléséről  a törvény a gyorsított  eljárás szabályai  között,  a 125.§ (3) 
bekezdésben rendelkezik. A védő kirendelése a rendőrség feladata, erre a bíróságnak 
a  tv  sem  itt,  sem  máshol  még  csak  lehetőséget  sem  biztosít.  Nem  számolt  a 
jogalkotó azzal  a lehetőséggel,  hogy az eljárás alá vont személy pl.  más ügyben 
fogva  van,  vagy  elmeállapotában  korlátozott.  A  szabálysértési  eljárásban  a 
bíróságnak nincs lehetősége védő kirendelésére.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
48.§-ához  fűzve  „A  védő  részvétele  az  Sztv.  125.§  (3)  bekezdésének  esetében 
kötelező. Ha az eljárás alá vont személynek nincs meghatalmazott védője, ebben az 
esetben védőt  kell  kirendelni”.  Tehát  a gyorsított  eljárás  a védő részvételének és 
egyúttal kirendelésének az egyetlen esete. 

Védő  kirendelésére  tehát  nincs  törvényi  lehetőség  figyelemmel  arra,  hogy  a  Be. 
szabályai analóg nem alkalmazhatóak. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

b) az eljárás alá vont személy törvényes képviselője.
(2) Ügyvéd helyetteseként ügyvédjelölt is eljárhat.
(3) Védőt az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője, továbbá nagykorú hozzátartozója hatalmazhat 

meg.
(4) Több eljárás alá vont személy érdekében ugyanaz a védő csak akkor járhat  el,  ha az eljárás alá vont 

személyek érdekei nem ellentétesek.

48.§

Az  (1)  bekezdés  a./  pontja  alapján  az  eljárás  alá  vont  személy  nagykorú 
hozzátartozója meghatalmazás alapján lehet védő. 
A védő részvétele a 125.§ (3) bekezdése esetében kötelező. Ha az eljárás alá vont 
személynek nincs meghatalmazott védője, ebben az esetben védőt kell kirendelni.
Az  eljárás  alá  vont  személy  az  általa,  illetve  a  más  által  [48.§  (3)  bekezdés] 
meghatalmazott védő meghatalmazását visszavonhatja. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

49. § Nem lehet védő
a) a sértett, a sértett hozzátartozója és képviselője;
b) aki az ügyben mint a szabálysértési hatóság tagja, ügyész vagy bíró járt el;
c) aki az ügyben tanúként, szakértőként vagy tolmácsként vesz vagy vett részt.
50. § A védő kérdezési, indítványtételi, illetőleg iratmegtekintési jogaira a 47. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.

A sértett
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51. § (1) Sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette.
(2) A sértett
a) az eljárás során az őt érintő iratokat megtekintheti, azokról másolatot kérhet, illetőleg készíthet;
b) a minősített adatot tartalmazó másolatot a hatóság épületéből nem viheti ki;
c) az eljárás minden szakaszában észrevételt, indítványt tehet, jogairól és kötelességeiről az eljáró hatóságtól 

felvilágosítást kérhet;
d)  az  eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  a  szabálysértés  folytán  keletkezett  kárának  megtérítését  az  e 

törvényben meghatározott feltételek mellett kérheti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok megilletik azt az államigazgatási szervet is, amely a feladatkörébe 

tartozó érdek oltalmára a feljelentést tette.
(4) A sértett az őt megillető jogokat képviselője útján is gyakorolhatja.

51.§

A sértett képviseletére a szabálysértési eljárásban értelemszerűen alkalmazni lehet a 
Be. 58.§ (2) bekezdését. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A  kártérítéssel  kapcsolatban  felmerült  még  további  kérdésként,  hogy 
kizárja-e  bármely  törvényi  rendelkezés  az  alábbi  sértetti  nyilatkozat 
rendőrség általi beszerzését az előkészítő eljárás során és annak bírósági  
eljárásban való felhasználását,  melynek jelentős költség és munkateher 
csökkentő hatása lenne?

N Y I L A T K O Z A T

A __________________________ gazdasági társaság (székhelye:______________
             (cégnév)

 ____________________________) képviseletében _________________________,
                                                                                   (képviselő neve)
 
mint a gazdasági társaság _______________________ az alábbi nyilatkozatot
                                           (képviselő beosztása)

tesszük a ______________ megye területén működő bíróságok felé:

Kereskedelmi egységeinkben a 20.000 Ft szabálysértési értékhatárt meg nem haladó 
tulajdon elleni (lopás) szabálysértések elszaporodtak.

Tisztában vagyunk vele,  hogy a  Szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény 
(Sztv.) 95.§ (7) bekezdése szerint a bíróság köteles a szabálysértési tárgyalásról a 
sértettet értesíteni, az Sztv. 121.§ (1) bekezdése szerint a határozattal szemben a 
feljelentőt fellebbezési jogosultság illeti meg, illetve a sértett kizárólag az okozott kár 
megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben fellebbezhet.

Figyelemmel az ügyek nagy számára társaságunk sem feljelentőként, sem sértettként 
nem  kívánja  képviseltetni  magát  a  szabálysértési  tárgyalásokon,  ezért  a 
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szabálysértési  tárgyalásokról  értesítést  nem  kérünk, feljelentői 
minőségünkben általános fellebbezési jogunkról lemondunk.

Az  ügyek  nagy  számában  az  okozott  kár  a  helyszínen  való  visszavételezéssel 
megtérül, így az okozott kárral kapcsolatban a bíróságnak sem kell rendelkeznie.

Ha  mégis keletkezett  kár és  a  rendőrség  helyszíni  intézkedése  során  cégünk 
képviselője  indítványozta  annak  megtérítését,  úgy  sértetti  minőségünkben 
fellebbezési jogunkról lemondunk, ha
- az általunk megjelölt összeggel egyezően állapítja meg a bíróság az 
okozott kár összegét vagy 
- a sértetti kérelmet a bíróság egyéb törvényes útra utasította.

Ezekben az esetekben gazdasági társaságunk, mint feljelentő/sértett részére
mindössze a jogerős határozat egy kiadmányát kérjük kézbesíteni az alábbi címre:
__________________________________________________________________

Dátum, aláírás. 
Álláspontunk szerint nincs akadálya a nyilatkozat alkalmazásának. 

Az Sztv. rendelkezéseinek betartása és betartatása a hatóságot, bíróságot köti, de az 
eljárás  részesei  jogosultságaikkal  nem  kötelesek  élni,  azokról  lemondhatnak.  A 
hatóság,  bíróság  feladata,  hogy  az  eljárásban  résztvevők  ismerjék  jogaikat  és 
kötelezettségeiket, ezekről ez eljárás minden szakaszában felvilágosítást kapjanak, 
azonban jogaik ismeretében,  arról  lemondhatnak.  Így a sértett  szabadon dönthet 
arról, hogy élni kíván-e az irat megtekintési jogával, kér-e azokról másolatot, kér-e 
kártérítést, stb. 

Ezen  nyilatkozat  részletesen  tartalmazza  a  sértetti  jogokat,  így  ezek  tudatában 
szabadon dönthetnek jogaik gyakorlásáról, arról szabadon le is mondhatnak.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

V. Fejezet

A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bizonyítás elvei

52. §  (1) A szabálysértési  hatóság és a bíróság az ügy megítélése szempontjából lényeges körülményeket 
köteles tisztázni. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok az érdemi döntés meghozatalához nem elegendőek, a 
tényállás tisztázása érdekében bizonyítást folytat le.

(2) Az eljárás alá vont személy nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására, felelősségének bizonyítása a 
szabálysértési hatóságot, illetőleg a bíróságot terheli.

(3) A szabálysértési eljárásban szabadon felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz, amely a tényállás 
megállapítására alkalmas lehet.
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52.§

Az  Sztv.,  a  Be.  60.§  (3)  bekezdésétől  eltérően  nem  írja  elő,  hogy  a  törvény 
rendelkezéseivel  ellentétesen  lefolytatott  bizonyítás  eredménye  nem  vehető 
figyelembe.  Ennek  ellenére  a  bizonyítási  eljárás  során  mellőzni  kell  az  olyan 
bizonyítási  eszközt  vagy  bizonyítékot,  amelynek  a  beszerzése  vagy  felhasználása 
kifejezett  törvényi  rendelkezésbe  ütközik  [lásd  az  57.§  (2)  bekezdését  a  tanú 
vallomástételének  akadályairól  vagy  a  66.§  (4)  bekezdését  a  vallomástétel 
szabályairól].
Egyébként a törvényességi szabályok súlyos megsértése a bizonyítási eszközt, illetve 
a bizonyítékot alkalmatlanná teheti a tényállás tisztázására, s ez esetben a bizonyítás 
anyagából kirekeszthető. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

52.§

Vajon  a  törvényben  nem  nevesített  kriminalisztikai  (krimináltaktikai) 
módszerek  (helyszíni  kihallgatás,  bizonyítási  kísérlet,  felismerésre 
bemutatás stb.) alkalmazhatóak-e a szabálysértési eljárás során?
Ha igen, akkor milyen garanciális „szabályokat” kell ahhoz betartani, hogy 
az  azok  révén  beszerzett  adatok  bizonyítékként  is  figyelembe  vehetők 
legyenek?

Az  Sztv.  52.§  (3)  bekezdése  megengedi  a  szabad  bizonyítást,  mely  szerint  a 
szabálysértési eljárásban szabadon felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz, 
amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet. A bizonyítási eszközöket az Sztv. 
53.§ (1) bekezdése sem sorolja fel tételesen, csak példálózó jelleggel, tehát az ott 
felsoroltakon túl is alkalmazhatók kriminalisztikai módszerek a szabálysértési eljárás 
során.

Garanciális szabály mindössze a törvényes figyelmeztetések és az arra adott válaszok 
rögzítése, egyéb törvényi előírások betartása.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

(4)  Köztudomású tényeket,  továbbá azokat  a  tényeket,  melyekről  a  szabálysértési  hatóságnak,  illetőleg  a 
bíróságnak hivatalos tudomása van, nem kell bizonyítani.

Mi  a  következménye  annak,  ha  a  rendőrség  a  jelentésében,  illetve  a  
helyszíni szemle jegyzőkönyvében nem tünteti fel, hogy az eljárás alá vont 
személy meghallgatása előtt figyelmeztette jogaira, nem rögzíti az eljárás  
alá vont személy válaszát, illetve egyáltalán nem figyelmeztette a jogaira? 
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Ebben az esetben az eljárás alá vont személy nyilatkozata felhasználható-
e? Ugyanez a kérdés a tanúként meghallgatott személyek nyilatkozatainak 
felhasználására vonatkozóan is.

Az  eljárás  alá  vont  személy  vonatkozásában a  66.§  (3)  bekezdése  egyértelműen 
fogalmaz  a  tekintetben,  hogy  az  eljárás  alá  vont  személyt  meghallgatásának 
megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, illetve azt 
bármikor megtagadhatja, továbbá, hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható 
vele  szemben.  A  figyelmeztetést  és  az  eljárás  alá  vont  személy  válaszát 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. A figyelmeztetés elmaradása esetén az eljárás alá vont 
személy vallomása bizonyítékként nem vehető figyelembe. 

Ugyanakkor a tanú vonatkozásában az 55.§ (3) és (4) bekezdése csak annyit közöl, 
hogy az adatvételt  követően tisztázni kell,  hogy nincsen a tanú vallomástételének 
akadálya.  Amennyiben  a  tanú  vallomástételének  nincs  akadálya,  őt  a  vallomás 
megkezdése előtt figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire.
Ugyanakkor abban egységes volt az álláspont, hogy ez esetben is a figyelmeztetést 
és  a  tanúnak  a  figyelmeztetésre  adott  válaszát  rögzíteni  kell,  ez  a  Be.  hasonló 
rendelkezéseit alkalmazva garanciális rendelkezés.

Ha  ezek  a  figyelmeztetések  elmaradnak,  akkor  a  rendőri  jelentésben,  illetve  a 
helyszíni szemle jegyzőkönyvben rögzített vallomásokat később bizonyítékként nem 
lehet felhasználni.

Okirati bizonyítékként való értékelésük fentiek miatt aggályos.

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) Sztv. 
52.§-hoz fűzve: „Az Sztv. a Be. 60.§-ának (3) bekezdésétől eltérően nem írja elő, 
hogy a törvény rendelkezéseivel ellentétesen lefolytatott bizonyítás eredménye nem 
vehető figyelembe. Ennek ellenére a bizonyítási eljárás során mellőzni kell az olyan 
bizonyítási  eszközt  vagy  bizonyítékot,  amelynek  a  beszerzése  vagy  felhasználása 
kifejezett törvényi rendelkezésbe ütközik [lásd az Sztv. 57.§ (2) bekezdését a tanú 
vallomástételének akadályairól  vagy az Sztv.  66.§ (4) bekezdését a vallomástétel 
szabályairól].

Egyébként a törvényességi szabályok súlyos megsértése a bizonyítási eszközt, illetve 
a bizonyítékot alkalmatlanná teheti a tényállás tisztázására, s ez esetben a bizonyítás 
anyagából kirekeszthető.”

Az új Be. nem tartalmaz a régi Be. 60.§ (3) bekezdésével megegyező szabályt – itt 
irányadó  a  77.§  (1)  bekezdés  első  mondat  (A  bizonyítási  eszközök  felderítése, 
összegyűjtése, biztosítása és felhasználása során e törvény rendelkezései szerint kell 
eljárni) és a 78.§ (4) bekezdés (Nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási 
eszközből  származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság 
bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevők eljárási jogainak lényeges 
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korlátozásával szerzett meg).

Ezen  általános  szabályokon  túl  vannak  az  egyes  tilalmak  a  bizonyíték 
figyelembevehetősége körében. Az Sztv-ben a 66.§ (3) bekezdés harmadik mondata 
ad  egyedüli  direkt  szabályt,  éspedig  az  eljárás  alá  vont  személy  elmaradt 
figyelmeztetése kapcsán. Ezt meghaladóan pl. az Sztv. 55.§ (4) bekezdése előírja a 
tanú figyelmeztetését a hamis tanúzás következményeire, de direkt szabályt már nem 
ad annak elmaradása esetére.

Ha az eljárás alá vont személy vagy a tanúk felé a figyelmeztetések elmaradnak, 
akkor  a  rendőri  jelentésben,  illetve  a  helyszíni  szemle  jegyzőkönyvben  rögzített 
vallomásokat később bizonyítékként nem lehet felhasználni. Ezt erősíti egyébként az 
Sztv.  53.§  (2)  bekezdésében  foglaltak  analóg  alkalmazása  is,  miszerint  a 
szabálysértési eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak azok a bizonyítási eszközök 
is, amelyeket az arra feljogosított hatóságok törvényes eljárásuk keretében szereztek 
meg. Ezen jogszabályi előírás szerint más hatósági eljárásban beszerzett bizonyíték is 
csak akkor használható fel a szabálysértési eljárásban, ha az törvényes eljárásban 
történt. Ebből  a  logika  szabályai  szerint  levezethető  az  is,  hogy  a  szabálysértési 
eljárásban is csak olyan bizonyítékok használhatók fel, amelyek törvényesen kerültek 
beszerzésre. Mivel törvényi előírás az eljárás alá vont személlyel szemben, illetve a 
tanúkkal  szemben  a  megfelelő  figyelmeztetések,  illetve  az  arra  adott  válaszok 
rögzítése, így azok elmaradása esetén törvényesnek nem tekinthető az adott hatóság 
tagjának  eljárása,  tehát  szabálysértési  eljárásban  bizonyítékként  ezen  jelentések, 
helyszíni  szemle  jegyzőkönyvek  bizonyítékként  nem  felhasználhatóak,  ezen 
jogszabályhely analóg alkalmazásának figyelembe vételével. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A bizonyítás eszköze

53. §  (1) A bizonyítás eszközei különösen a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az 
okirat, a szemle és az elkövető vallomása.

(2) A szabálysértési eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak azok a bizonyítási eszközök is, melyeket az 
arra feljogosított hatóságok törvényes eljárásuk keretében szereztek meg.

A tanúvallomás

54. §  (1) Tanúként az hallgatható meg, akinek olyan tényről van tudomása, amelynek a szabálysértési ügy 
szempontjából jelentősége van.

(2) A tanú idézésre köteles megjelenni és - ha e törvény nem tesz kivételt - vallomást tenni.
(3)  A tanú  kérelmére  a  megjelenésével  felmerült  költséget  a  szabálysértési  hatóság,  illetőleg  a  bíróság 

megtéríti. Erre a tanút meghallgatásának befejezésekor figyelmeztetni kell.

A tanú meghallgatása

55. §  (1) A tanú meghallgatása egyenként, rendszerint az eljárás alá vont személy jelenlétében történik. A 
szabálysértési hatóság által foganatosított meghallgatás esetében az eljárás alá vont személy távolmaradása a 
tanú meghallgatásának nem akadálya.

55.§
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A tanú meghallgatása egyenként, rendszerint az eljárás alá vont személy 
jelenlétében  történik.  A  szabálysértési  hatóság  által  foganatosított 
meghallgatás esetében az eljárás alá vont személy távolmaradása a tanú 
meghallgatásának nem akadálya.

- Amennyiben az eljárás alá vont személy puszta jelenléte pressziót 
jelentene  a  tanúra,  dönthet-e  úgy  a  hatóság  tagja,  hogy  annak 
távollétében  hallgatja  meg  a  tanút,  az  eljárás  alá  vont  személy 
jogait  („az  eljárás  résztvevőihez  kérdést  intézhet,  észrevételeket, 
indítványokat tehet”) pedig a jegyzőkönyv tartalmának ismertetése 
útján biztosítja?

Miután az Sztv.  52.§  (3)  bekezdése megengedi  a  szabad bizonyítást,  így  minden 
módszer elfogadható és a mód ismerete mellett  annak eredménye értékelhető.  A 
„rendszerint”  kifejezés  beépítése  a  törvény  szövegébe  is  azt  jelenti,  hogy  a 
főszabálytól  kivételes  esetben  el  lehet  térni,  azaz  a  rendőrség  is  mérlegelheti 
meghallgatások menetét, sorrendjét. 

Ezzel  a  bizonyítási  eljárás  törvényessége  nem  csorbul,  hiszen  az  Sztv.  ezen 
bizonyítást nem tilalmazza. Ha az eljárás alá vont személyének jelenléte presszionálja 
a  tanút,  úgy  távollétében  meghallgatható.  A  meghallgatási  jegyzőkönyvben 
foglaltakat azonban az eljárás alá vont személy tudomására kell hozni (tanúvallomás 
felolvasása), védekezését le kell ellenőrizni.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

(2) A meghallgatást megelőzően meg kell állapítani - személyazonosító igazolványa, ennek hiányában egyéb 
személyazonosságot  igazoló  igazolványa,  illetőleg  nyilatkozata  alapján  -  a  tanú  személyazonosságát  (nevét, 
születési  idejét  és  helyét,  anyja  nevét),  lakóhelyét,  személyazonosító  okmányának  számát,  valamint  - 
amennyiben ennek a tényállás tisztázása szempontjából jelentősége van - foglalkozását, illetőleg munkahelyét. E 
kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha a vallomástételt egyébként megtagadhatja.

(3) Az adatfelvételt követően tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya.
(4) Amennyiben a tanú vallomástételének nincs akadálya, őt a vallomás megkezdése előtt figyelmeztetni kell a 

hamis tanúzás következményeire.
(5)  A  tizennegyedik  életévét  meg  nem  haladott  személyt  csak  akkor  lehet  tanúként  kihallgatni,  ha  a 

vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. A kihallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire 
való figyelmeztetést mellőzni kell.

(6) A tanúhoz kérdések intézhetők, a tanúnak módot kell adni arra, hogy vallomását összefüggően adja elő.
(7) Ha a tanú vallomása eltér a korábbi vallomásától, a szabálysértési hatóságnak, illetőleg a bíróságnak meg 

kell kísérelnie az eltérés okának tisztázását.
56. §  (1) A szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a tanú kérelmére vagy hivatalból elrendelheti, hogy a 

tanúnak  az  55.  §  (2)  bekezdésében  írt  személyi  adatait  -  nevén  kívül  -  az  ügy iratainál  elkülönítve  zártan 
kezeljék. Ebben az esetben az ügy egyéb irataiban a tanú zártan kezelt személyi adatait csak a szabálysértési 
hatóságnak az ügyben eljáró tagja, az ügyész, illetőleg a bíró tekintheti meg.

(2)  Ha  elrendelték  a  tanú  személyi  adatainak  zártan  történő  kezelését,  a  kihallgatás  kezdetén  a  tanú 
személyazonosságát az azonosításra alkalmas iratok megtekintésével kell megállapítani.
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55.§

A szabálysértési eljárásban a tanú tehet-e írásbeli tanúvallomást?

Az  írásbeli  tanúvallomás  engedélyezése  a  szabálysértési  eljárásban  nem 
alkalmazható,  hiszen  erre  a  Szabálysértési  törvénynek  a  tanú  kihallgatására 
vonatkozó szabályai nem adnak lehetőséget.

E körben a 64.§ (3) bekezdése tartalmaz olyan rendelkezést, miszerint a vallomást 
(nyilatkozatot) tartalmazó okirat akkor is felhasználható, ha a vallomást tevő, illetve a 
nyilatkozat  készítője  egyébként  kihallgatható,  ez  azonban  nem  az  írásbeli 
tanúvallomásra  vonatkozik,  hanem például  a  tanú  helyszíni  kihallgatásáról  készült 
rendőri jelentésre.

Nem engedélyezhető tehát írásbeli  tanúvallomás, de  okirati  bizonyítékként a tanú 
írásbeli vallomása értékelhető az Sztv. 64.§ (1) bekezdése alapján.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A tanú vallomástételének akadályai

57. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja
a) az eljárás alá vont személy hozzátartozója;
b)  az,  aki  magát  vagy hozzátartozóját  bűncselekmény vagy szabálysértés  elkövetésével  vádolná,  az  ezzel 

kapcsolatos kérdésben.
(2)  Nem  lehet  tanúként  kihallgatni,  aki  foglalkozásánál,  hivatásánál  vagy  közmegbízatásánál  fogva 

titoktartásra  köteles,  ha  a  tanúvallomásával  e  kötelezettségét  megsértené,  továbbá azt  sem, akitől  testi  vagy 
szellemi fogyatékossága miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás.

57.§

Államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősülő tényről nem hallgatható ki az, aki a 
titoktartás  alól  nem  kapott  felmentést.  A  (2)  bekezdés  eseteiben  a  titoktartási 
kötelezettség  alól  ugyancsak  felmentést  lehet  adni.  A  felmentést  a  külön 
jogszabályokban meghatározott jogosultaktól az a hatóság kéri, amely a kérdéseket 
fel akarja tenni. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A szakvélemény

58.  §  (1)  Ha  a  szabálysértési  felelősségre  vonás  szempontjából  jelentős,  bizonyítást  igénylő  tény 
megállapításához  vagy megítéléséhez  különleges  szakértelem szükséges,  a  szabálysértési  hatóság,  illetőleg a 
bíróság - hivatalból vagy kérelemre - az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerint igazságügyi 
szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendelhet ki.

58.§
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Mit tehet a bíróság, ha a korábban eljáró I. fokú szabálysértési hatóság 
törvénytelenül mellőzte a kötelező szakértői kirendelést, és erre a felek a 
bíróság  előtt  hivatkoznak,  illetőleg  a  bíróság  hogy  tudja  elkerülni  az 
eljárás befejezésének késedelmét?

Ilyen  esetben  a  szabálysértési  tárgyalás  keretében  kell  a  szakértőt  kirendelni, 
mégpedig  úgy,  hogy  a  szakértőt  idézzük  meg  a  tárgyalásra,  ahol  könnyebb 
megítélésű ügyben szóban teheti meg a szakvéleményét, amely egyrészt gyorsabb, 
mint  az  írásbeli  szakvélemény  elkészítése,  illetőleg  költségkímélőbb  is  a  felek 
számára.
Egyébként megfogalmazódott, hogy a 87.§ (1) bekezdése értelmében a kártérítés 
megállapíthatósága nem kötelező törvényi előírás, csak egy lehetőség.

Egyéb esetben a bíróságnak a szakértőt ki kell rendelnie, függetlenül attól, hogy ez 
késedelemmel jár és írásban kell szakvéleményt beszereznie. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(2)  A szakértő kirendelésére,  eljárására,  szakvéleményére,  jogaira és kötelezettségeire,  valamint díjazására 
vonatkozó rendelkezéseket az igazságügyi szakértőre vonatkozó külön jogszabályok tartalmazzák.

A törvény az eljárási törvényekkel és az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII.  
törvénnyel  való összhang megteremtése érdekében pontosítja a szabálysértési  eljárásban kirendelhető  
szakértők körét. Az Sztv.-t ki kell egészíteni a szakértővel kapcsolatos eljárási szabályokkal. A hatályos  
szabályozás nem rendelkezik például az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő gazdasági társaság  
vagy  igazságügyi  szakértői  intézmény  kirendelése  esetén  követendő  eljárásról,  a  szakvélemény  alaki  
követelményeiről, a szakértői tevékenységért járó díjazásról, a díj megállapításáról és kifizetéséről. Erre  
figyelemmel a módosítás az Sztv.-ben nem szabályozott kérdésekben - a szabályozás megismétlése helyett  
-  utalást tartalmaz az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályoknak a szakértő kirendelésére,  a  
szakértő  eljárására,  a  szakvélemény  elkészítésére  és  előterjesztésére,  valamint  a  szakértő  díjazására 
vonatkozó rendelkezéseire.

(3) A szabálysértéssel okozott kár értékének megállapításához szakértő hivatalból nem rendelhető ki. Ha a 
szakértő kirendelését az eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványozza, és a szakértő várható költségét 
megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező.

Hogyan állapítsa meg abban az esetben a bíróság a kár pontos összegét – 
figyelemmel  arra,  hogy  hivatalból  szakértő  nem  rendelhető  ki  –  ha  a 
rendelkezésre álló feljelentés és mellékletei érték megállapítást nem, vagy 
nyilvánvalóan téves adatot tartalmaznak és az eljárás alá vont személy,  
illetve sértett nem indítványozzák szakértő kirendelését? (Az Sztv.  58.§ 
(3) bekezdésének értelmezése)

Kárérték  megállapításának  kötelezettsége  (Sztv.  85.§-ának  módosítása 
kapcsán)

Az  58.§  (3)  bekezdése  értelmében  a  szabálysértéssel  okozott  kár  értékének 
megállapításához szakértő hivatalból nem rendelhető ki. Ha a szakértő kirendelését 
az  eljárás  alá  vont  személy  vagy  a  sértett  indítványozza  és  a  szakértő  várható 
költségét megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező.
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A 87.§ (1) bekezdése értelmében a kártérítés megállapítása a határozatban csak egy 
lehetőség, hiszen a törvény az „állapíthat meg” kitételt használja.

Ugyanakkor az eljárás alá vont személy és a sértett a szabálysértési hatóság előtt a 
85.§ (1) bekezdése értelmében a kártérítés összegében megállapodhat, ha viszont 
megállapodtak, akkor a 85.§ (2) bekezdése értelmében kötelezni kell az eljárás alá 
vont személyt a kártérítés megfizetésére, ha azt önként nem fizette meg.
Egyebekben a kár értékét a szabálysértési hatóság vagy a bíróság határozza meg az 
eljárás adatai alapján.

Ha szakértő bevonása nélkül  a  kár pontos összege nem tisztázható,  a kártérítési 
igény érvényesítést egyéb törvényes útra kell utasítani és a tényállásban az eljárás 
alá vont személyre nézve legkedvezőbb adatokat kell elfogadni.

Az Sztv. 85.§ (1) bekezdése szerinti esetben az eljárás alá vont személy és a sértett 
megállapodása  szerinti  kártérítés  összeg  térítendő  meg.  Az  Sztv.  24/A.§  szerinti 
esetben a szabálysértéssel okozott tényleges kárt kell megtéríteni. A tényleges kárt 
hivatalból  meg  kell  állapítani.  Ha  nincs  alapvető  aggály  a  szabálysértési  érték 
vonatkozásában,  akkor  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  elegendő  a 
hozzávetőleges érték  megállapítása értékbecslő  által.  Az Sztv.  87.§ (1) bekezdése 
szerint  a  szabálysértési  hatóság  kártérítést  „állapíthat  meg”.  Ha  a  tényleges  kár 
mértéke hozzávetőleges, de azt sem az eljárás alá vont személy, sem a sértett nem 
vitatja, a kártérítésnek nincs akadálya. 

Ha kétséget kizáróan nem bizonyított a kár összege, nem kell kártérítésre kötelezni, 
hiszen a kártérítés megállapítása csak egy lehetőség.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló  
munkaanyaga

Problémaként  merült  fel  az  Sztv.  58.§  (3)  bekezdésének  értelmezése, 
miszerint  a  szabálysértéssel  okozott  kár  értékének  megállapításához 
szakértő  hivatalból  nem  rendelhető  ki.  Ha  a  szakértő  kirendelését  az 
eljárás alá vont személy vagy a sértett indítványozza és a szakértő várható 
költségét megelőlegezi, a szakértő kirendelése kötelező. Egy bolti lopásnál  
általában az elkövetési érték könnyen meghatározható, azonban vannak 
esetek, ahol a sértetti vallomás szerint az elkövetési érték 20.000 Ft felett  
van,  míg  a  helyi  kerekedő  „hivatalos  értékbecslése”  20.000  Ft  alatti 
értéket ad. Kérdéses tehát,  hogy a bíróság hatáskörrel rendelkezik-e az 
ügyben,  azaz  szabálysértési  eljárást  kell  lefolytatni  vagy  hatáskör 
hiányában a Be. szabályai szerint kell eljárnia. Ilyen esetben az elkövetési 
értékre, mely egyenlő a szabálysértéssel okozott kár értékével hivatalból 
kirendelhető-e  szakértő  figyelemmel  az  Sztv.  58.§  (1)  bekezdésében 
foglaltakra,  miszerint  ha  a  szabálysértési  felelősségre  vonás 
szempontjából  jelentős  bizonyítást  igénylő  tény  megállapításához  vagy 



65

megítéléséhez  különleges  szakértelem  szükséges,  a  bíróság  hivatalból 
vagy  kérelemre  az  igazságügyi  szakértői  tevékenységről  szóló  törvény 
szerint  igazságügyi  szakértői  tevékenység  végzésére  jogosult  szakértőt 
rendelhet ki.

Szintén  problémaként  jelentkezhet,  hogy  az  elkövetési  érték  20.000  Ft 
alatti,  de  azt  megközelítő  és  az  eljárás  alá  vont  személy  vitatja  az 
elkövetési  értéket,  súlyosító  körülményként  figyelembe  vehető-e  a 
szabálysértési  érték  bűncselekmény  értékhatárhoz  közelisége  anélkül, 
hogy a bíróság az okozott kár értékét igazságügyi szakértővel állapítaná 
meg. 

Értelmezhető-e  az  Sztv.  58.§  (3)  bekezdése  akként,  hogy  az  ott 
szabályozott kárérték megállapítására hivatalból azért nem rendelhető ki  
szakértő,  mert  a  szabálysértési  eljárás  célja  nem  a  sértetti  kár 
megtérítésére irányul. Amennyiben a sértett az Sztv. 51.§ (1) bekezdés d./ 
pontjában írt jogával élni kíván, miszerint az eljárás alá vont személlyel 
szemben a  szabálysértés  folytán keletkezett  kárának megtérítését  az  e 
törvényben meghatározott feltételek mellett kérheti, úgy az Sztv. 58.§ (3) 
bekezdése szerint meg kell előlegeznie a szakértő várható költségét, mely 
esetben már a szakértő kirendelése kötelező és az Sztv. 85.§ alapján a 
bíróság köteles a szabálysértési határozatban kötelezni az eljárás alá vont 
személyt az okozott kár megtérítésére, ilyenkor ugyanis a kár értékét a 
szabálysértési  hatóság  vagy  a  bíróság  határozza  meg az  eljárás  adatai  
alapján. (ami ettől kezdődően res iudicata lesz!) 

A bíróság álláspontja szerint a szabálysértési eljárásokban figyelemmel a 
20.000  Ft  alatti  elkövetési  értékekre  nem  lesz  gyakorlat,  hogy  akár  a 
sértett, akár az eljárás alá vont személy több tízezer forintot előlegezzen a 
szakértő  kirendelésére,  hogy  a  szabálysértéssel  okozott  kárát 
szabálysértési  eljárás során állapítsa meg a bíróság és kötelezze annak 
megtérítésére az  eljárás  alá  vont  személyt.  Ezen célt  az  Sztv.  58.§  (3) 
bekezdése helyesen szolgálja, azonban vannak esetek, amikor hivatalból a 
bíróság az Sztv. 83.§ (1) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a tényállás 
tisztázási  kötelezettségét  teljesítve  kell  szakértőt  kirendelnie  olyan 
esetekben,  amikor  az  egymástól  eltérő  sértetti  vallomásra  és  a  helyi  
kiskereskedő által  kiállított  hivatalos  értékbecslésre  tényállást  alapítani 
nem lehet. Különösen igaz ez az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. 
(XII.28.)  Korm.  rendeletben  foglalt  fogyasztóvédelmi  szabálysértések 
vonatkozásában. 

Kérdésként merül fel tehát, hogy azokban az esetekben, ahol az elkövetési  
érték kár, vagyoni hátrány, azaz a szabálysértéssel okozott kár értékének 
megállapítása  vitatott,  a  sértetti  nyilatkozat  és  a  hivatalos 
értékmegállapítás  is  eltérő,  mind  a  kettőt  vitatja  az  eljárás  alá  vont 
személy is, a tényállás tisztázása szempontjából jelentős elkövetési érték 
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megállapítására - figyelemmel a hatásköri szabályokra, illetve a büntetés 
kiszabási szempontokra, - hivatalból igazságügyi szakértő kirendelhető-e? 

A tulajdon elleni szabálysértések esetén, figyelemmel az Sztv.58.§ (3) bekezdésére, 
hivatalból nincs helye szakértő kirendelésének.
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

(4) A szakértő jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának teljesítéséhez szükségesek, 
e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási cselekményeknél jelen lehet, az eljárás alá vont személytől, a 
sértettől és a tanúktól felvilágosítást kérhet. Ha ez a feladatának teljesítéséhez szükséges, a kirendelőtől újabb 
adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. A szakértő a kirendelő felhatalmazása alapján a neki át nem adott 
tárgyat megtekintheti, megvizsgálhatja, mintavételt végezhet.

(5) Az eljárás alá vont személy és a sértett  köteles a szakértői vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak magát 
alávetni, kivéve a műtétet és a műtétnek minősülő vizsgálati eljárást.

(6)  Ha  a  szakvélemény  hiányos,  önmagával  ellentmondó  megállapításokat  tartalmaz,  az  eljáró  hatóság 
felhívására a szakértő köteles a kért felvilágosítást megadni, illetőleg a szakvéleményt kiegészíteni.

(7) Ha a szakértőtől kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, kérelemre 
vagy hivatalból más szakértő is kirendelhető.

A beszámítási képességet kizáró vagy korlátozó kóros elmeállapot megállapításához 
egy  elmeorvos-szakértő  véleménye  is  elégséges.  Az  elmeállapot  megfigyelésének 
elrendelésére és a szakvélemény felülvizsgálatára a más jogszabályok szerint erre 
kijelölt testületek megkeresésével az Sztv. nem ad lehetőséget. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

59. § A szakértő kirendeléséről szóló határozatnak meg kell jelölnie
a) a szakértői vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértőnek választ kell adnia;
b) a szakértő részére átadandó iratokat és tárgyakat;
c) a szakvélemény előterjesztésének határidejét.

A szakértő kizárása

60. § Szakértőként - a 43. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban meghatározott eseteken kívül - nem járhat el 
az sem, aki  az ügyben mint  a szabálysértési  hatóság tagja,  ügyész vagy bíró járt  vagy jár  el,  illetőleg ezek 
hozzátartozója.

A szakértő meghallgatása

61.  §  A szakvélemény előadása előtt  -  az 55.  § (2)  bekezdésének alkalmazásával  -  meg kell  állapítani  a 
szakértő személyazonosságát, tisztázni kell, hogy az ügyben érdekelt vagy elfogult-e. A szakvélemény előadása 
után a szakértőhöz kérdéseket lehet intézni.

A tolmács

62. § (1) Ha a nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét vagy az általa értett nyelvet 
kívánja használni, tolmácsot kell igénybe venni.

(2) Ha a meghallgatandó személy hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell kihallgatni, 
vagy  a  kihallgatás  helyett  írásban  is  nyilatkozatot  tehet.  Ha  a  meghallgatandó  személy  siketvak,  kérésére 
jelnyelvi tolmács közreműködésével kell kihallgatni. Ha a meghallgatandó személy beszédfogyatékos, kérésére a 
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kihallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot.
(3) E törvénynek a szakértőre vonatkozó rendelkezései a tolmácsra is megfelelően irányadóak. Tolmácson a 

fordítót is érteni kell.
(4) A tolmács díját és költségeit az állam viseli.

62.§

A szabálysértési  eljárásban a nem magyar anyanyelvű személy részére az érdemi 
határozatot  tolmács  igénybevételével  ki  lehet  hirdetni,  annak  lefordítása  nem 
kötelező. A kézbesítés útján közölt határozat lefordítása sem kötelező. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A tárgyi bizonyítási eszköz

63.  §  (1)  Tárgyi  bizonyítási  eszköz  minden  olyan  dolog,  amely  a  szabálysértés  elkövetésének  nyomait 
hordozza,  amely a  szabálysértés  elkövetése  útján  jött  létre,  amelyet  a  szabálysértés  elkövetéséhez  eszközül 
használtak, vagy amelyre a szabálysértést elkövették.

(2) Amennyiben a tárgyi bizonyítási eszköz nem alkalmas lefoglalásra, akkor a szabálysértéssel kapcsolatos 
egyedi tulajdonságainak leírását rögzítő iratot vagy fényképet kell az iratokhoz csatolni.

Az okirat

64.  §  (1)  Az  okirat  a  szabálysértési  felelősségre  vonás  szempontjából  jelentős  tény,  adat,  esemény vagy 
nyilatkozat megtételének igazolására alkalmas irat.

(2) Az okiratra vonatkozó rendelkezések érvényesek minden olyan tárgyra, amely műszaki vagy vegyi úton 
adatokat rögzít (fénykép, film-, hangfelvétel, mágneslap, mágnesszalag stb.).

(3)  Vallomást  (nyilatkozatot)  tartalmazó  okirat  akkor  is  felhasználható,  ha  a  vallomást  tevő,  illetve  a 
nyilatkozat készítője egyébként kihallgatható.

(4)  Az  okirat  teljes  felolvasása  helyett  annak  lényeges  tartalma  ismertethető,  kivéve,  ha  a  bizonyítás 
szempontjából az okirat szó szerinti szövegének ismertetésére van szükség.

A szemle

65. § (1) Amennyiben a tényállás tisztázásához személy, tárgy vagy helyszín közvetlen megtekintése, illetve 
megfigyelése szükséges, a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság szemlét rendel el. Ennek során

a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető;
b) helyszíni szemle tartható.
(2) A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentős körülményeket kell rögzíteni. A szemle tárgyáról, 

ha lehetséges és szükséges felvételt, rajzot vagy vázlatot kell készíteni és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

Az eljárás alá vont személy vallomása

66. § (1) A meghallgatást megelőzően - a meghallgatás többi részvevőjének távollétében - személyazonosító 
igazolványa,  ennek  hiányában  egyéb  személyazonosságot  igazoló igazolványa,  illetőleg nyilatkozata  alapján 
meg kell  állapítani  az  eljárás  alá  vont  személy személyazonosságát  (nevét,  születési  idejét  és  helyét,  anyja 
nevét), lakóhelyét, személyazonosító okmányának számát.

(2)  A személyazonosság  tisztázását  követően  meg  kell  kérdezni  az  eljárás  alá  vont  személyt  személyi 
körülményeiről (vagyona, jövedelme, családi körülményei, foglalkozása, munkahelye).

(3) Az eljárás alá vont személyt meghallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles 
vallomást tenni, illetve azt bármikor megtagadhatja, továbbá, hogy amit mond, az bizonyítékként felhasználható 
vele  szemben.  A figyelmeztetést  és  az  eljárás  alá  vont  személy  válaszát  jegyzőkönyvbe  kell  foglalni.  A 
figyelmeztetés elmaradása esetén az eljárás alá vont személy vallomása bizonyítékként nem vehető figyelembe.
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(4)  Ha az  eljárás  alá  vont  személy a  vallomás tételét  megtagadja,  figyelmeztetni  kell  őt  arra,  hogy ez  a 
körülmény az eljárás folytatását nem akadályozza, ő viszont a védekezésnek erről a módjáról lemond.

(5) Az eljárás alá vont személynek módot kell adni arra, hogy vallomását összefüggően előadhassa. Ezek után 
kérdések intézhetők az eljárás alá vont személyhez.

66 §

A szabálysértési ügyeket tárgyaló bírák/titkárok –ismereteink szerint- az eljárás alá 
vont  személyek  adatainak  jegyzőkönyvben  rögzítése  során  kétféle  gyakorlatot 
folytatnak:
 
Az  első  változat, amikor  a  személyi  adatok  felvételével  egyidejűleg,  még  a 
vallomástétel  megtagadhatóságának  jogára  figyelmeztetés  elhangzása  előtt 
megtörténik  a  személyi  adatokon  (név,  szül.név.,  stb.)  túlmenően  a  személyi 
körülményeikre  vonatkozó  adatfelvétel  is  (iskolai  végzettség,  családi  állapot, 
munkahelyre, jövedelemre, vagyoni helyzetre vonatkozó adatok). 

A második az, amikor a törvényes figyelmeztetést követően történik meg a részletes 
adatfelvétel, miután az eljárás alá vont személy úgy nyilatkozott, hogy az ügyben 
vallomást kíván tenni. 

Az egységes jegyzőkönyvezési gyakorlat kialakítása érdekében szükséges értelmezni 
a vonatkozó jogszabályokat. 

I.   

Az Sztv. ( V. fejezet, A bizonyítás általános szabályai.),  66. §. (1.) bek. szerint az 
eljárás alá vont személy meghallgatását megelőzően elsődlegesen az eljárás alá vont 
személy  személyazonosságát  (név,  születési  hely,  anyja  neve,  lakóhely,  azonosító 
okmány  száma)  kell  megállapítani,  majd  a  (2.)  bek.  szerint  nyilatkoztatni  kell 
személyi körülményeiről is (vagyona, jövedelme, családi körülményei, foglalkozása, 
munkahelye). 

A (3.) bek. szerint pedig (az adatfelvételt követően), a meghallgatás megkezdésekor 
kell figyelmeztetni arra, hogy nem köteles vallomást tenni.

A tv. 66. § az (1.) és (2.) bekezdéseiben különbséget tesz a személyi adatok, és 
személyi körülmények mint fogalmak között, egyértelműen meghatározza (taxatíve 
felsorolja) az egyes fogalmak alá tartozó adatok körét.   

II. 

A tv. X fejezete szabályozza a bíróság előtti eljárást. 

A 97. § (3.) bek. szerint a személyi adatok felvételét követően nyomban ki kell oktatni 
az eljárás alá vont személyt arra, hogy nem köteles vallomást tenni.
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III.

1./  Mivel  a  Szabs.  tv.  ily  módon  több  fogalmat  is  használ  (személyazonosság, 
személyi  körülmények,  személyi  adatok),  okkal  merül  fel  a  kérdés,  hogy  az 
adatfelvétel a törvényes figyelmeztetés elhangzása előtt mire terjedhet ki, mi minősül 
az eljárás alá vont személy „személyi adatainak”? 

Iránymutatást ad az 1992. évi LXIII. tv. (A személyes adatok védelméről- Avtv.) 2. § 
1./ pontja, mely szerint:

„személyes  adat:  bármely  meghatározott  (azonosított  vagy  azonosítható) 
természetes  személlyel  (a  továbbiakban:  érintett)  kapcsolatba  hozható  adat,  az 
adatból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó  következtetés.  A  személyes  adat  az 
adatkezelés  során  mindaddig  megőrzi  e  minőségét,  amíg  kapcsolata  az  érintettel 
helyreállítható.  A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha 
őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, 
fizikai,  fiziológiai,  mentális,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.”

Nem feledendő, hogy az Avtv. személyes, és nem személyi adatról beszél, azonban 
ez az eltérés jelen esetben lényeges tartalmi különbséget nem hordoz.  E szerint a 
törvényből fentebb idézett definíció alapján a személyi adatok részét képezik a 
személyazonosságra  vonatkozó  adatokon  túlmenően  a  törvényben 
„személyi körülményként” megjelölt adatok is.

2./ Másrészt, mivel a Szabs. tv 66. § (1.) és (2.) bekezdései szerint a szabálysértési 
hatóság még a meghallgatás megkezdése (azaz az eljárás alá vont személy érdemi 
nyilatkozatának rögzítése) előtt köteles nyilatkoztatni a személyi körülményekre az 
eljárás alá vont személyt -hiszen a (3.) bek. szerint csak ennek megtörténte után kell 
kioktatni  az eljárás alá vont személyt  arra,  hogy az ügyben vallomást tenni  nem 
köteles-, már csak ebből is az következik, hogy a bíróságnak a „személyi adatok” 
felvételekor az adatokat teljes körűen rögzítenie kell.

A törvény eltérő értelmezése esetén az az érdekes és tarthatatlan helyzet állna elő, 
hogy míg az alsóbb fokú szabálysértési hatóság köteles a teljes körű adatfelvételre, 
addig a bíróságnak erre csak az eljárás alá vont személy vallomástétele esetén lenne 
lehetősége.   

Ezen  érvelésnek  megfelelően  –eltérően  a  Be.  szabályaitól- helyes  az  a 
gyakorlat, mely szerint még a vallomástétel megtagadhatóságára irányuló 
törvényes  figyelmeztetés  elhangzása  előtt  megtörténik  a  személyi,  (és 
ezzel együtt a személyes) adatok teljes körű felvétele.
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VI. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az eljárás felfüggesztése

67. § (1) A szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság az eljárást felfüggeszti,
a)  ha  az  ügy  érdemi  elbírálása  olyan  kérdés  előzetes  eldöntésétől  függ,  amelyben  a  döntés  más  szerv 

hatáskörébe tartozik;
b) ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte az ügy érdemi elbírálását nem teszi lehetővé.
(2) Az eljárás felfüggesztése a 11. § (1) bekezdése szerinti elévülés tartamába nem számít be. A cselekmény 

elkövetésétől számított két éven belül azonban az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni.

Az idézés

68. § (1) Akit a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság az eljárási cselekményre idéz, köteles megjelenni. A 
szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság megjelenésre azt kötelezi, akinek a meghallgatása indokolt.

(2) Az idézést írásban kell közölni  úgy, hogy azt a megidézett az idézésben megjelölt  napnál legalább öt 
nappal korábban megkapja. Az idézésben meg kell jelölni, hogy a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a 
megidézettet  milyen  ügyben  és  milyen  minőségben  kívánja  meghallgatni,  egyúttal  figyelmeztetni  kell  a 
megjelenés elmulasztásának következményeire.

(3)  Ha az idézés kézbesítésére a (2)  bekezdésben meghatározott  tartamnál  rövidebb idő alatt  kerül  sor,  a 
megidézett beleegyezése esetén az eljárási cselekményt foganatosítani lehet.

(4) Amennyiben a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság tanút vagy szakértőt kíván meghallgatni, szemlét 
tartani, a meghallgatás, illetőleg a szemle helyéről és idejéről az eljárás alá vont személyt és a sértettet értesítenie 
kell.

(5) Az írásbeli idézéssel azonos hatályú, ha a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a jelen levő személyt 
meghatározott időpontban történő megjelenésre szóban kötelezi, s ezt jegyzőkönyvbe foglalja.

(6) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagját parancsnoka útján kell megidézni.
69. §  Ha a megidézett személy az idézésre nem jelenik meg és ezt alapos okkal nem menti ki, önhibájából 

meghallgatásra  alkalmatlan  állapotban  jelenik  meg  vagy  a  meghallgatás  előtt  engedély  nélkül  eltávozik,  a 
meghallgatásának elmaradásával okozott költségek megtérítésére kell kötelezni.

A jegyzőkönyv

70. § (1) Az eljárási cselekményekről - ha e törvény másként nem rendelkezik - jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a) a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság megnevezését;
b) az eljárás alapjául szolgáló szabálysértés megjelölését és az eljárás alá vont személy nevét;
c) az eljárási cselekmény helyét és idejét;
d)  a szabálysértési hatóság tagja, a bíró, az eljárásban részt vevő személy és képviselője, továbbá a tanú, a 

szakértő nevét.
(3) A jegyzőkönyvben a szükséges részletességgel  le kell  írni  az eljárási cselekményt  oly módon, hogy a 

jegyzőkönyv alapján az eljárási szabályok megtartását  is nyomon lehessen követni. A szabálysértési  hatóság 
részéről eljáró személy, illetőleg a bíró, valamint a jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyvet aláírja.

(4) A szabálysértési hatóság előtt folyó eljárásban a jegyzőkönyvet felolvasás után - ha e törvény ettől eltérően 
nem rendelkezik - az eljárási cselekmény résztvevőinek alá kell írniuk. Amennyiben a jegyzőkönyv aláírását 
bármelyik résztvevő megtagadja, azt a megtagadás okának feltüntetésével a jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni.

(5)  Az  eljárás  alá  vont  személynek  a  szabálysértési  hatóság,  illetőleg  a  bíróság  előtt  tett  vallomását  a 
szükséges részletességgel, indokolt esetben szó szerint kell jegyzőkönyvbe foglalni.

(6) Az eljárási cselekmény hangfelvevővel vagy egyéb berendezéssel is rögzíthető. A rögzítés ilyen módja 
kifogás vagy panasz benyújtása esetében a jegyzőkönyvet nem pótolja.
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A határidők

70/A. § (1) Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló időtartamot (határidő) törvény határozza 
meg, és a törvény alapján a szabálysértési hatóság vagy a bíróság állapítja meg. A határidőt órákban, napokban, 
hónapokban vagy években kell megállapítani.

(2)  Az  órákban  megállapított  határidőbe  minden  megkezdett  óra  egész  órának  számít.  A  napokban 
megállapított  határidőbe  nem  számít  be  az  a  nap,  amelyre  a  határidő  kezdetére  okot  adó  körülmény esik 
(kezdőnap). A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely a számánál fogva 
megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

70/A.§

A  szabálysértési  eljárás  során  –  főleg  az  elzárásra  történő 
átváltoztatásoknál  –  volt  tapasztalható,  hogy  a  rendőrség  a  jogerő 
számítását a bíróságtól eltérően  állapítja meg.
Nevezetesen  ha  hétköznapra  esik  a  perorvoslati  határidő  8.  napja  ez 
esetben is a 9. napot rögzítik a jogerő napjaként.

Az Sztv. 70/A.§ rendelkezései irányadóak e körben, melyek megegyeznek 
a határidők számítása tekintetében a Be. szabályozásával.

Ekként  az  Sztv.  87.§  (3)  bek.  e.)  pontjában,  illetve  a  88.§  (1) 
bekezdésében  foglalt  kifogás  előterjesztésének  8  napos  határideje  a 
közlést  követő  napon  veszi  kezdetét  és  a  8.   munkanapon,  illetve  ha  
munkaszüneti napra esik a 8. nap, akkor a következő munkanapon jár le  
ez  a  terminus.  Így  perorvoslat  hiányában   ezen  utóbbi  munkanapok 
rögzítendők a jogerő napjaként.

A határidő-,  így  a  jogerőszámításra  is  az  Sztv.  70/A.§  (2)  bekezdése  irányadó,  tehát  a 
napokban megállapított határidőkbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére 
okot  adó körülmény esik (kezdőnap).  Csak ha a  határidő utolsó napja  munkaszüneti  nap, 
akkor jár le a határidő a legközelebbi munkanapon az Sztv. 70/A.§ (3) bekezdése alapján. 
Ebből következik, hogy a jogerő a 8. és nem az azt követő 9. napon áll be.

Figyelemmel arra, hogy a jogerő a törvény rendelkezésénél fogva áll be és nem a 
hatóság határozza meg, nincs akadálya annak, hogy ha a bíróság észleli a számítási 
hibát  a  törvényes  jogerőt  vegyük  figyelembe  (pl:  végrehajtás  elévülésének 
megállapításánál  lehet  jelentősége),  melyre  a  határozat  indokolásában  elég 
hivatkoznunk.

Támogatandó ugyanakkor a javaslat, hogy e kérdéskörben az ORFK felé szükséges 
jelzéssel élni az egységes országos jogerősítési gyakorlat kialakítása érdekében.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

(3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
(4)  A szabálysértési  hatósághoz  vagy  bírósághoz  intézett  beadványnak  és  az  előttük  teljesíthető  eljárási 

cselekményeknek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a 
beadványt a határidő utolsó napján postára adták.
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(5)  A határnap  az  eljárási  cselekmény elvégzésére  meghatározott  időpont.  A határnapot  a  szabálysértési 
hatóság vagy a bíróság állapítja meg.

A törvény  kiegészíti  az  Sztv.-t  egy  új  70/A.  §-sal,  amely  meghatározza  a  határidő  számításának 
szabályait.

1. A határidő az az időtartam, amely alatt egy eljárási cselekményt el kell vagy el lehet végezni. A 
határidők  meghatározása  egyrészt  garanciális,  eljárási  biztosíték  jellegű,  másrészt  az  eltelésükhöz 
bizonyos  jogkövetkezmények  fűződnek.  Emellett  gazdaságossági  érdekeket  is  szolgálnak,  az  ügyek  
elhúzódásának megakadályozását célozzák.

A határidőt a törvény határozza meg, és a törvény alapján a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság  
állapítja  meg.  A  határidő  tartamának  megállapítása  történhet  órában,  napban,  hónapban  és  évben  
egyaránt.

Az  órákban  megállapított  határidőbe  minden  megkezdett  óra  egész  órának  számít.  A  napokban  
megállapított határidőbe nem számít bele a kezdőnap. Például a szabálysértési hatóság határozatával  
szembeni kifogás benyújtására megállapított nyolc napos határidő esetében ez azt jelenti, hogy a közlést  
követő kilencedik napon is be lehet nyújtani a kifogást.

A hónapokban  vagy  években  megállapított  határidő  azon  a  napon  jár  le,  ami  a  számánál  fogva  
megfelel a kezdőnapnak. Ha viszont ilyen nap a lejárati hónapban nincs, akkor a határidő a hónap utolsó 
napján jár le. Például az augusztus 31-én megállapított egy hónapos határidő szeptember 30-án jár le.  
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanapon jár le.

A beadványokat a határidő utolsó napján a hivatali munkaidő alatt vagy ezt követően éjfélig postán is  
fel lehet adni, míg a hatóság előtt teljesíthető eljárási cselekménynek a hivatalos munkaidő alatt lehet  
csak eleget tenni.

2. A határnap az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott időpont. A határnapot a törvény nem  
határozza meg, azt mindig a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság állapítja meg.

A mulasztás igazolása

71. §  (1) Aki önhibáján kívül nem jelent meg a kitűzött határnapon vagy elmulasztott valamilyen határidőt, 
igazolási kérelmet nyújthat be.

(2)  Az  igazolási  kérelmet  az  elmulasztott  határnaptól,  illetőleg  az  elmulasztott  határidő  utolsó  napjától 
számított  nyolc  napon  belül  lehet  előterjeszteni.  Ha  a  mulasztás  az  eljárás  alá  vont  személynek  (kifogásra 
jogosultnak),  a  tanúnak,  a  szakértőnek  később  jutott  tudomására,  vagy  az  akadály  később  szűnt  meg,  a 
nyolcnapos határidő a tudomásra jutástól, illetőleg az akadály megszűnésétől kezdődik.

(3)  Az  elmulasztott  határnaptól  (határidőtől)  számított  három  hónapon  túl  igazolási  kérelmet  nem  lehet 
előterjeszteni.

(4) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét  valószínűsítik.  Határidő  elmulasztása  esetén  az  igazolási  kérelem  előterjesztésével  együtt  az 
elmulasztott cselekményt is pótolni kell. Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni.

72. § (1) Az igazolási kérelemről - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - az a szerv határoz, amelynek 
eljárása során a mulasztás történt.

(2)  Ha  a  mulasztás  a  kifogással  kapcsolatos,  az  iratokat  a  kifogás  elbírálására  illetékes  bíróságnak  kell 
megküldeni.

(3) Ha az igazolási kérelem helytálló, a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság az eljárás folytatását rendeli 
el, és - az eljárás eredményétől függően - a korábbi határozatot hatályában fenntartja vagy hatályon kívül helyezi 
és új határozatot hoz.

(4) Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya; 
indokolt esetben azonban a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

Eljárási költség

73. § (1) Eljárási költség
a) mindaz a költség, amelyet az állam az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt, az eljárás megindításától 

a szabálysértési büntetés végrehajtásának befejezéséig előlegezett;
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b) az eljárás alá vont személynek az ügyben felmerült készkiadása;
c) a sértett indokolt készkiadása.
(2) Az eljárás alá vont személy viseli az eljárási költséget, ha megállapították, hogy a szabálysértést elkövette.
(3) Az állam viseli azt a költséget, amely annak következtében merült fel, hogy az eljárás alá vont személy a 

magyar nyelvet nem ismeri.
(4)  Az  eljárás  megszüntetése  esetében  az  eljárási  költség  az  államot  terheli,  kivéve,  ha  figyelmeztetés 

alkalmazásával fejeződik be az eljárás.
(5) A sértett viseli az eljárási költséget, ha a szabálysértési hatóság az eljárást a 131. § (1) bekezdése a) pontja 

alapján szünteti meg.

73.§

a.) A 125.§ (3) bekezdése alapján kirendelt védő készkiadása eljárási  költségként 
elismerhető. Ha ugyanis az eljárásban való részvételre köteles, igényt tarthat az ezzel 
kapcsolatos kiadásainak a megtérítésére is. 
b.)  Több  eljárás  alá  vont  személy  egyetemlegesen  nem  kötelezhető  az  eljárási 
költség viselésére. 
c.) A más eljárásban beszerzett bizonyítási eszközökkel kapcsolatos, a szabálysértési 
eljárás  megindulása előtt  felmerült  költség nem tekinthető a 73.§ szerinti  eljárási 
költségnek.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Amennyiben a bírósági eljárásban olyan mértékű költség merült fel, mely 
teljes  összeg  viselése  az  eljárás  alá  vont  személy  vonatkozásában 
méltánytalan lenne, alkalmazhatók-e a Be. szabályai?

Sem  az  Sztv.  73.§,  sem  a  116.§  (1)  bekezdése  nem  ad  törvényes  lehetőséget 
méltányosság gyakorlására.

Nem alkalmazható a Be. 338.§ (4) bekezdése (A bíróság a bűncselekmény súlyához 
képest aránytalanul nagy bűnügyi költség egy részének megfizetése alól a vádlottat 
mentesítheti),  mert az Sztv. erre nézve utalást sem tartalmaz. Megjegyzés: a Be. 
338.§ (2) bekezdés első mondata viszont értelemszerűen alkalmazandó.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Hogyan alakul  az  eljárási  költség viselése  két  eljárás  alá  vont  személy  
vonatkozásában a kifogással indult  ügyben, amikor a kirendelt szakértő 
véleményében a másik eljárás alá vont személy terhére a balesettel össze 
nem függő más szabálysértést is feltár,  amely miatt az eljárás alá vont 
személy elmarasztalásának is helye lenne?

A felmerülés arányában kell az eljárási költséget ilyen esetben megosztani. 

A kirendelt szakértő díja állam által előlegezett, ezért eljárási költség [Sztv. 73.§ (1) 
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bekezdés  a)  pont].  Az  eljárás  alá  vont  személy  viseli  az  eljárási  költséget,  ha 
megállapították, hogy a szabálysértést elkövette [Sztv. 73.§ (2) bekezdés]. 
A feljelentés („vád”) kiterjesztésének a kifogás elbírálása során nincs helye. Ezért a 
kirendelt szakértő díjában álló eljárási költséget is csak az viselheti, aki a terhére rótt 
szabálysértést követte el. 

E kérdéskör példával alátámasztva a következő. A szabálysértési eljárás során két 
eljárás  alá  vont  személyt  von  felelősségre  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság, 
azonban a bíróság felé kifogást csak az egyik nyújt be. A kifogás során a bíróság 
tárgyalás mellőzésével hozott végzést hoz, amely ellen az eljárás alá vont személy 
tárgyalás tartását kérheti. A tárgyaláson igazságügyi műszaki szakértő kirendelésére 
kerül sor, amely alapján az igazságügyi műszaki szakértő a baleset mechanizmusát 
elemzi. Ennek körében nemcsak a tárgyalás tartását kérő eljárás alá vont személyre 
tesz marasztaló megállapítást, hanem a másik, kifogással,  illetve tárgyalás tartása 
iránti kérelemmel nem élő eljárás alá vont személy vonatkozásában is feltár újabb 
szabályszegések  alapjául  szolgáló  tényeket.  A  kérdés  tehát  arra  irányul,  hogy  a 
tárgyalás tartását kérő eljárás alá vont személy viselje-e a szakértői költség teljes 
összegét, hiszen felelősségét továbbra is megállapítja a bíróság, vagy csak arányosan 
viseli, s ha igen, ki viseli a másik részét. 

Miután  méltányosság  nincs  az  eljárási  költségre  való  kötelezés  során,  ezért  az 
igazságügyi  műszaki  szakértő  díját  arányosítjuk,  azaz  amely  részében a tárgyalás 
tartását  kérő  eljárás  alá  vont  személy  felelőssége  megállt,  az  abban  a  részében 
felmerült  eljárási  költség  viselésére  kötelezzük,  míg  a  szakértői  vélemény  azon 
részében, mely a másik eljárás alá vont személy vonatkozásában tesz marasztaló 
megállapításokat, az eljárási költséget az állam viseli. 

Ezen állásfoglalással összhangba hozhatók az Sztv. 73.§ (2) bekezdésében foglaltak 
is, miszerint az eljárás alá vont személy viseli az eljárási költséget ha megállapították, 
ha a szabálysértést elkövette. Tehát az eljárás alá vont személy azon eljárási költség 
viselésére nem kötelezhető, mely szabálysértést nem ő követett el. 

Fentiekben történő állásfoglalás azért is szükséges, mivel a szabálysértési törvény a 
méltányosságot nem ismeri. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Ha kifogásos ügyben hivatalból kerül sor védő, szakértő kirendelésére, s 
az érdemi elbírálás előtt a kifogással élő visszavonja a tárgyalás tartására 
irányuló kérelmet, ki viseli a védő illetve a szakértő költségét?

Általánosan elfogadott  szabály,  hogy a  bíróság  nem rendelhet  ki  védőt  tárgyalási 
szakban, mivel azt az Sztv. nem teszi lehetővé, így védői költség fel sem merülhet.

Ha a szakértő kirendelése hivatalból történt, és az eljárás alá vont személy kérelmét 
az érdemi határozat meghozatalát megelőzően visszavonja, a szabálysértési hatóság 
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marasztaló határozata jogerőre emelkedik. Ez esetben tehát bírói szakban, de érdemi 
döntés nélkül merül fel eljárási költség. 

Mivel  a  költség  az  eljárás  alá  vont  személy  tárgyalás  tartására  irányuló  kérelme 
nyomán merült fel, és a szabálysértési hatóság határozatának jogerőre emelkedése a 
szabálysértési felelősség megállapítását jelenti,  a 73.§ (2) bekezdése alkalmazható, 
azaz kötelezni kell az eljárás alá vont személyt a felmerült költség viselésére.

Az eljárás alá vont személy viseli az eljárási költséget, ha megállapították, hogy a 
szabálysértést elkövette [Sztv. 73.§ (2) bekezdés]. A tárgyalás tartása iránti kérelem 
visszavonása  esetén  a  bíróság  tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzése  jogerőre 
emelkedik. A szakértő költségét csak is csak az elmarasztalt eljárás alá vont személy 
viselheti. 

A  kérdés  pontosítva  úgy  hangzik,  hogy  ha  kifogásos  ügyben  hivatalból  kerül  sor 
szakértő  kirendelésére és  az érdemi  elbírálás  előtt  a  kifogással  élő  visszavonja  a 
tárgyalás tartására irányuló kérelmét, közben a szakértő elkészíti a szakvéleményét, 
ki  viseli  a  szakértő költségét.  Az Sztv.  101.§ (2) bekezdése is  előírja,  hogy ha a 
bíróság  megállapítja  a  szabálysértés  elkövetését,  intézkedik  az  eljárási  költség 
viseléséről. Az Sztv. 73.§ (2) bekezdése szerint az eljárás alá vont személy viseli az 
eljárási költséget, ha megállapították, hogy a szabálysértést elkövette. Amennyiben 
az  eljárás  alá  vont  személy  a  tárgyalás  tartása  iránti  kérelmét  visszavonja,  a 
szabálysértési felelőssége megállapításra kerül, így a tárgyaláson fel nem használt 
szakértői vélemény költsége is az eljárás alá vont személyt terheli. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az elővezetési költséggel, illetve a szakértői díj megállapítással szemben van-e helye 
jogorvoslatnak?

A szabálysértési eljárásban akkor és ott van helye jogorvoslatnak, ahol azt az Sztv. 
kifejezett rendelkezéssel biztosítja. Általános jogorvoslati jog tehát nincs, a kérdezett 
esetekben sincs.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Ugyanazon  cselekmény  miatt  a  szabálysértési  eljárást  megelőző 
büntetőeljárásban felmerült költség eljárási költségként felszámolható-e 
(pl.  ittas  járművezetés  miatt  folyó  büntető  ügyben  orvosszakértői  díj  
merül  fel,  majd  a  véralkohol-koncentráció  mértékére  figyelemmel  a 
büntetőeljárást  az  ügyészség  megszünteti  és  szabálysértési  ügyként 
folytatódik tovább)?

A  szabálysértési  eljárást  megelőző  büntetőeljárásban  felmerült  költséget  eljárási 
költségként  nem  lehet  felszámítani,  tekintettel  arra,  hogy  a  73.§  (1)  bekezdése 
értelmében csak az eljárás megindításától számítható az eljárási költség.
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A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
73.§-ához fűzve: „c) A más eljárásban beszerzett bizonyítási eszközzel kapcsolatos, a 
szabálysértési  eljárás  megindulása előtt  felmerült  költség nem tekinthető az Sztv. 
73.§ szerinti eljárási költségnek”.

A Be. szabályai is azt írják elő (Be. 226/A.§), hogy amennyiben a büntetőeljárást az 
ügyész megszünteti, a felmerült bűnügyi költséget az állam viseli, így annak eljárási 
költségként való újbóli elszámolása nem törvényes. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A kézbesítés szabályai

74. §  (1)  A szabálysértési  hatóság, illetve a bíróság hivatalos iratának az érintett  személy részére átadása 
(kézbesítése) történhet

a) személyesen,
b) postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint,
c) szabálysértési jogsegély keretében.
(2)  Joghatások csak a szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódhatnak. A kézbesítés  akkor szabályszerű,  ha a 

hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály szerint átvételre jogosult más személy, tértivevénnyel, 
jegyzőkönyvvel  vagy határozatpéldánnyal  igazoltan  átvette.  A hivatalos  iratot  a  kézbesítés  megkísérlésének 
napján szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni, ha az irat átvételét, illetőleg a tértivevény aláírását a címzett 
megtagadta.

(3)  A tértivevénnyel  feladott  hivatalos  iratot  a  kézbesítés  második  megkísérlésének  napját  követő  ötödik 
munkanapon  -  az  ellenkező  bizonyításáig  -  kézbesítettnek  kell  tekinteni,  ha  a  kézbesítés  azért  volt 
eredménytelen, mert a hivatalos irat a szabálysértési hatósághoz, bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett 
vissza.

(4) Az elővezetés esetén a határozatot a foganatosításkor kell az érintettnek átadni.

74.§

A  74.§  (3)  bekezdése  szerinti  kézbesítési  szabályokkal  az  alacsonyabb  szintű 
jogszabályok rendelkezései nem kerülhetnek ellentétbe. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Hirdetményi kézbesítésnek helye van-e a szabálysértési eljárásban, s ha 
igen, milyen esetekben? Mit tehet a bíróság, ha az eljárás alá vont személy 
ismeretlen helyen tartózkodik,  különösen,  ha a lakó-,  vagy tartózkodási  
helye  a  szabálysértési  eljárás  során  válik  ismeretlenné  (pl.:  ismeretlen 
helyre költözik)?

Mi  a  teendő  (kifogásos  ügyben)  abban  az  esetben,  ha  az  értesítés  
„ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a lakcímnyilvántartó új adatot nem 
közöl,  a  rendőrhatóság  megkeresése  a  tartózkodási  hely  felkutatása 
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végett  eredményre  nem  vezetett,  az  elkövető  büntetés  végrehajtási  
intézetben  sem  tartózkodik?  Alkalmazható-e  az  ismeretlen  helyen  lévő 
elkövetővel  szemben  hirdetmény  útján  történő  értesítés  a  Be.  analóg 
alkalmazásával,  ugyanis  az  Sztv.  a  hirdetményi  idézés  fogalmát  nem 
ismeri?

Ha  a  szabálysértési  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  válik 
ismeretlenné az eljárás alá vont személy lakcíme, mi a teendő a bíróságra 
érkező, pénzbírság elzárásra átváltoztatásra irányuló eljárásokkal, illetve 
kérelmekkel?

Elzárással  is  sújtható  szabálysértéses  ügyben,  ha  az  eljárás  alá  vont 
személy  tárgyalásra  szóló  idézése  "ismeretlen  helyre  költözött"  postai  
jelzéssel érkezik vissza, a lakcímnyilvántartó eredménytelen megkeresését 
követően  helye  van-e  az  eljárás  felfüggesztésének  az  Sztv.  67.§  (1) 
bekezdés b.)  pontja  alapján,  avagy a megszüntetés  a  helyes  eljárás  az 
Sztv.  84.§  (1)  bekezdés  b.)  pontja  alapján,  figyelemmel  a  84.§  (2) 
bekezdésére?

A 74.§ rendelkezései értelmében a szabálysértési eljárásban nincs helye hirdetményi 
kézbesítésnek.

A  másik  kérdés  vonatkozásában  kétféle  törvényes  megoldás  is  van.  Az  egyik 
értelmében alkalmazni kell a 67.§ (1) bekezdés b) pontját, vagyis az eljárást fel kell 
függeszteni, ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte az ügy érdemi elbírálását 
nem teszi  lehetővé.  Ilyenkor  az  elévülési  idő  letelte  előtt  még  egyszer  meg  kell 
kísérelni az eljárás alá vont személy felkutatását, majd az elévülést követően a 84.§ 
(1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást meg kell szüntetni.

A másik megoldás szerint a 84.§ (1) bekezdés b) pontja alapján kell eljárni, vagyis az 
eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás alá vont személy tartózkodási helye nem 
állapítható meg és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Ilyen esetben a 
megszüntetés ellenére az elévülésig kell az aktát nyilvántartásba tenni, az elévülés 
előtt (lsd: 6 hónapon belül) újra le kell  ellenőrizni a lakcímnyilvántartót, és ha új 
lakcím van, akkor az iratokat új számra kell lajstromozni.

A hirdetményi  kézbesítésre a szabálysértési  eljárásban nincs lehetőség, mert  erre 
utalás  sincs  az  Sztv-ben.  Ezt  nem vitatva  szükséges  megjegyezni,  hogy  egy-egy 
speciális helyzetben lévő határ közeli,  vagy idegenforgalom szempontjából érintett 
terület  bíróságán,ahol  gyakorta  kell  eljárni  külföldi  eljárás  alá  vont  személlyel 
szemben esetenként az eljárás eredményes lefolytatását akadályozza ezen intézmény 
hiánya.

Sztv. 83.§ (3) bekezdés második mondata: Az ismeretlen helyen lévő eljárás alá vont 
személy, tanú, szakértő lakó-, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása céljából a 
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot kell megkeresni. 
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A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
83.§-ához fűzve: „A szabálysértési eljárásban az ismeretlen helyen levő eljárás alá 
vont  személy  lakó-,  illetve  tartózkodási  helyének  megállapítása  céljából  a  (3) 
bekezdés  szerinti  intézkedéseket  lehet  megtenni,  elfogatóparancs  kibocsátásának 
nincs  helye.  Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  elkövető  felkutatására  az  elzárás 
végrehajtása érdekében sem lehet elfogatóparancsot kibocsátani [7/2000. (III. 29.) 
IM-BM együttes rendelet 13.§].”

A  személy-  és  tárgykörözésről  szóló  2001.  évi  XVIII.  törvény  szerint  körözés:  az 
ismeretlen helyen lévő személy (…) felkutatása (…) érdekében végzett intézkedések 
összessége [1.§ (2) bekezdés a) pont]; körözés elrendelés: személy (…) felkutatására 
(…) illetőleg személy felkutatását, egyben elfogását és meghatározott hatóság elé 
állítását  elrendelő  határozat  (elfogatóparancs)  meghozatala  [1.§  (2)  bekezdés  b) 
pont];  a  körözést  személy  esetén  törvényben  (…)  meghatározott  hatóság,  szerv, 
személy (…) rendeli el [2.§ (1) bekezdés]. A körözés (elfogatóparancs) kibocsátására 
az Sztv. nem ad lehetőséget. 

Az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  végrehajtásának  részletes 
szabályairól szóló 7/2000. (III.29.) IM-BM együttes rendelet 13.§-a az Sztv. 83.§ (3) 
bekezdésével  megegyezően  kizárólag  a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás 
központi, vagy az elkövető utolsó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
helyi szervének megkeresését engedi. 

Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  terhelt,  illetve  a  bűncselekmény  elkövetésével 
alaposan  gyanúsítható  ismeretlen  személy  tartózkodási  helye  felkutatásának, 
lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének 
részletes szabályairól szóló 1/2003. (III.7.) IM rendelet a Be. 604.§ (2) bekezdésének 
a)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  lett  kibocsátva,  így  az  kizárólag  a 
büntetőeljárásra  vonatkozik.  Ebből  a  megközelítésből  sem  alkalmazható  körözés 
(elfogatóparancs) az eljárás alá vont személlyel (elkövetővel) szemben.

Elzárásra átváltoztatásos ügyben, ha az elkövető a postai jelzés szerint ismeretlen 
helyre  távozott  és  eredménytelen  volt  a  polgárok  személyi  adatait  és  lakcímét 
nyilvántartó  hatóság  megkeresése,  a  bíróság  az  ügyet  nyilvántartásba  helyezi, 
lakcímfigyelő kibocsátása mellett. 

Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  kifogásos  ügyben  ismeretlen  helyre  távozott,  az 
eljárás  felfüggeszthető,  ha távolléte az ügy érdemi elbírálását  nem teszi  lehetővé 
[Sztv. 67.§ (1) bekezdés b) pont], de a cselekmény elkövetésétől számított két éven 
belül az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni [Sztv. 67.§ (2) 
bekezdés].  
Ha az eljárás alá vont személy elzárással is sújtható szabálysértés miatti bíróság előtti 
eljárásban ismeretlen helyre távozott, az eljárást meg kell szüntetni [Sztv. 84.§ (1) 
bekezdés b) pont], és a tartózkodási helye ismertté válása esetén az elévülési időn 
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belül folytatni kell [Sztv. 84.§ (2) bekezdés].  
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A szabálysértési ügyekben hogyan történik a külföldre történő kézbesítés?

A 2007. évi XXXVI. törvény - a szabálysértési jogsegélyről - 2. Címe foglalkozik a 
külföldi hatóság megkeresésére irányuló eljárási jogsegéllyel. 
A  20.§-hoz  kapcsolódó  CompLex  Jogtár  Plusz  indokolásából  derül  az  ki,  hogy  a 
bíróság  az  eljárási  jogsegély  iránti  megkeresését  a  külföldi  hatósághoz  nem 
közvetlenül, hanem a legfőbb ügyész útján küldi meg.

A probléma konkrét ügyben a fent említett Cím 25.§. (2) bekezdés b.) pontja szerinti 
helyzetben  merült  fel,  amikor  kifogás  nyomán  bíróság  elé  került  rendőrségi 
szabálysértési  határozatot  hatályában fenntartó bírósági  végzés postai  kézbesítése 
nem volt lehetséges.

A büntetőügyekben ilyenkor használatos 743. számú, illetve 715/A. jelű IRM(KIM)-be 
továbbítandó  nyomtatványok  a  szabálysértési  ügyekhez  kapcsolódóan  nem állnak 
rendelkezésünkre,  ezért a bíróság kézbesítendő végzését hiteles fordítással  ellátva 
kell  továbbítani  a  Legfőbb  Ügyészségre,  a  legfőbb  ügyésznek  címzett  átirattal  a 
szabálysértési  jogsegély  teljesítését  kérve,  továbbá  csatolni  kell  a  sikertelen 
kézbesítést dokumentáló iratokat is. Ezen túlmenően szükséges a külföldi hatóságnak 
szóló,  angol  vagy  francia  nyelvre  lefordított  néhány  soros  megkeresés,  az  alábbi 
sablon szerint:

„Tisztelt Hölgyem/Uram!

A mellékelt……..számú végzést ……….. részére kérem, szíveskedjen kézbesíteni.
A bíróság végzése ellen………….. a kézbesítéstől számított 8 napon belül van/ avagy 
nincs helye jogorvoslatnak.”
Felegyiné dr. Szabó Ágnes Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető kollégiumvezetője:A szabálysértési ügyekben a külföldre történő kézbesítés

A kézbesítési vélelem megdöntése

74/A. § (1) A 74. § (3) bekezdésében meghatározott kézbesítési vélelem megdöntése iránt a címzett terjeszthet 
elő kérelmet, ha

a) a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt, vagy
b) a hivatalos iratot nem az a) pontban meghatározott okból, önhibáján kívül nem vette át.
(2)  A kézbesítési  vélelem  megdöntése  iránti  kérelmet  a  címzett  a  kézbesítési  vélelem  beálltáról  történő 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított három 
hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő annál a szabálysértési hatóságnál, illetve bíróságnál, amely a 
kézbesítésről intézkedett.

(3)  Ha  a  kézbesítési  vélelem  következtében  jogerőssé  vált  döntés  alapján  végrehajtási  eljárás  indul,  a 
kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet - amely kérelemben a végrehajtási eljárás felfüggesztése kérhető 
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- a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha 
a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónap eltelt.

(4)  A  kézbesítési  vélelem  megdöntésére  irányuló  kérelemben  elő  kell  adni  azokat  a  tényeket,  illetve 
körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják, vagy a kérelmező részéről az önhiba hiányát 
valószínűsítik.

(5) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemről annak beérkezését követő nyolc napon belül az a 
szabálysértési hatóság, illetve bíróság határoz, amely a kézbesítésről intézkedett.

(6) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelemnek a szabálysértési hatóság vagy a bíróság helyt 
ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést, illetve a már megtett 
intézkedéseket, eljárási cselekményeket a szükséges mértékben meg kell ismételni.

(7) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem a kifogással kapcsolatos, az iratokat a kifogás 
elbírálására illetékes hatóságnak kell megküldeni.

(8) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elutasító határozat ellen panasznak van helye.
Az  Alkotmánybíróság  a  46/2003.  (X.  16.)  AB  határozatában  megállapította,  a  jogalkotó  

alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, miszerint nem szabályozta az erre vonatkozó  
törvényekben  és  más jogszabályokban a hivatalos  irat  postai  kézbesítéséhez  fűződő,  bírósági  és  más  
hatósági eljárásokban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.

A kézbesítési vélelem jogintézményének kialakítása azt a célt szolgálta, hogy az eljárást ne lehessen  
időben  elhúzni,  illetve  a  döntéshozatalt,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  végrehajtási  kötelezettséget  
meghiúsítani,  ám a jogintézmény ma már bizonyos esetekben az  alkotmányos jogok érvényesítésének  
gátjává vált. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a címzett sok esetben azért nem tudja átvenni a számára postai  
úton megküldött iratot, mert hosszabb-rövidebb ideig nem tartózkodik lakóhelyén.

A kézbesítés megtörténtére, megkísérlésére vonatkozó vélelem létét és a lehetséges jogkövetkezmények 
alkalmazhatóságát  tehát  a  jogbiztonság,  illetve  az  eljárást  kezdeményező  személyek jogai  védelme is  
megköveteli.

A kézbesítési vélelem a hatályos szabályozás szerint akkor áll be, ha az irat kézbesítésére a postai  
szolgáltató két eredménytelen kísérletet tett vagy az irat átvételét a címzett kifejezetten megtagadta. A  
második esetben kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem nem terjeszthető elő, míg az első esetben  
a címzett ezt megteheti.

A  küldemény  átvételének  megtagadása  esetén  a  kézbesítési  vélelem  automatikusan  -  és  csak  a  
kézbesítés  szabálytalanságának  bizonyításával  megdönthetően  -  beáll,  mivel  a  címzett  kifejezett  
akaratnyilvánításával utasítja vissza az átvételt. Ez pedig olyan ok, amelynek hátterében rendszerint az  
eljárás elhúzásának szándéka vagy a hatóság döntésével szembeni rezisztencia húzódik meg.

Más  okai  lehetnek  azonban annak,  amikor  a  küldemény  „nem kereste”  jelzéssel  érkezik  vissza  a  
hatósághoz.  Itt  éppúgy felmerülhet  a kórházi  gyógykezelés,  mint  a külföldi  utazás vagy a lakóhelytől  
távolabbi tartós munkavégzés. Ilyen esetekben az eljárás alá vont személy küldemény-átvételi szándékától  
függetlenül áll be a kézbesítési vélelem, kezdődik az ahhoz kapcsolódó határidő, ez pedig az eljárás alá  
vont jogainak sérüléséhez vezethet. Ezekben az esetekben a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem 
terjeszthető elő.

A kézbesítési vélelem megdönthető akkor, ha a kézbesítésre irányuló eljárás szabálytalan volt, vagy  
abban az esetben,  ha a címzett  az egyébként  szabályosan kézbesített  hivatalos iratot  más,  önhibáján 
kívüli okból nem tudta átvenni. A kézbesítés szabálytalansága esetében a kézbesítési vélelem valójában  
csak  látszólag  áll  be,  míg  a  másik  megengedett  esetkörben  a  kézbesítési  vélelem  ténylegesen  és  
szabályosan beáll, csak a címzett az önhiba hiányára hivatkozva a vélelem beálltát megdöntheti.

A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló eljárás megindítására mindkét megengedett esetkörben  
egységesen, a szabálytalan, illetve az eredménytelen kézbesítésről való tudomásszerzéstől számított nyolc  
napos, illetve főszabályként a kézbesítési vélelem beálltától számított három hónapos objektív határidő  
alatt kerülhet sor azzal, hogy három hónap elteltével a kézbesítési vélelemmel kapcsolatos eljárás akkor  
sem indítható, ha a tudomásszerzés három hónap eltelte után történt meg.

A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket,  
amelyek  az  önhiba  hiányát  valószínűsítik.  A  kérelmezőnek  kell  bizonyítania  a  kézbesítés  
szabálytalanságát megalapozó, általa állított tényeket.

A határozat közlése, kijavítása és kiegészítése
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75. § (1) A szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a határozatát azzal közli, akire az rendelkezést tartalmaz, 
az eljárás alá vont személlyel közölt határozatot a védővel is közölni kell.

(2)  A szabálysértési  hatóság  a  sértettel  és  képviselőjével  közli  az  eljárás  alá  vont  személy  felelősségét 
megállapító jogerős ügydöntő határozatot, illetve a bíróság hatályban tartó vagy megváltoztató végzését.

A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet (a továbbiakban:  
Vhr.) 17. §-ának (2) bekezdése korábban kimondta, hogy a határozatot az Sztv. 75. §-a (1) bekezdésében 
foglaltakon kívül a sértettel és képviselőjével közölni kell.

Az Alkotmánybíróság a 78/2002. (XII. 19.) AB határozatával ezt a rendelkezést megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy a Vhr.  17.  §-ának (2)  bekezdése túlterjeszkedik az Sztv.  

rendelkezésén,  mivel  általános érvénnyel  -  az  Sztv.  75.  §-a (1)  bekezdésében  meghatározott  személyi  
körnél  tágabban  -  fogalmazza  meg  a  szabálysértési  hatóságnak  a  határozat  közlésére  vonatkozó  
kötelezettségét.  Az  Sztv.-ből  ugyanis  az  következik,  hogy  nem  minden  esetben  áll  fenn  a  közlési  
kötelezettség a sértett részére, hanem csak akkor, ha a határozat a sértettre is tartalmaz rendelkezést.

Az  Sztv.  87.  §-a  (2)  bekezdésének  b)  pontja  értelmében  a  szabálysértési  hatóság  határozatának  
tartalmaznia kell az eljárás alá vont személy személyi adatait is. A Vhr. 17. §-ának (2) bekezdése által  
kötelezővé tett határozati közléssel nyilvánvaló, hogy az eljárás alá vont személy személyi adatai is a  
sértett  tudomására  jutnak.  Az  Sztv.  51.  §-a  (2)  bekezdésének  a)  pontja  a  sértett  jogainak  
meghatározásánál  akként  rendelkezik,  hogy  az  iratbetekintés,  illetőleg  a  másolatkészítés  jogának  
gyakorlását úgy kell biztosítani, hogy a név kivételével az eljárás alá vont személy és az ügyben szereplő  
egyéb személyek személyes adatai  ne juthassanak a betekintő tudomására. Így a Vhr.  17.  §-ának (2)  
bekezdése által előírt közlési kötelezettség az Sztv. 51. §-a (2) bekezdésének a) pontjával is ellentétes volt.

A  rendelkezés  megsemmisítése  miatt  az  autóstársadalom  szabálysértésként  minősülő  balesetet  
szenvedett tagjainak a kártérítési igény érvényesítése nehézségbe ütközik, mert a szabálysértési eljárás  
alá vont személy elmarasztalásáról szóló érdemi határozatot a sértettel nem közölheti a szabálysértési  
hatóság.

Figyelemmel arra, hogy az Sztv. - a sértett jogait tartalmazó - 51. §-a (2) bekezdésének a) pontjában  
kimondja,  hogy a másolatkészítés  jogának gyakorlását  úgy kell  biztosítani,  hogy a név kivételével  az  
eljárás  alá  vont  személy  és  az  ügyben  szereplő  egyéb  személyek  személyes  adatai  ne  juthassanak a  
betekintő tudomására, ezért e bekezdés a) pontja is módosítást igényel. Az Sztv. 87. §-a (2) bekezdésének  
b) pontja rögzíti, hogy a határozat tartalmazza az eljárás alá vont személy személyes adatait is. Így tehát  
összhangba kell hozni az Sztv. 51. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 87. §-a (2) bekezdésének b) pontját és  
az újonnan beiktatandó rendelkezést. Ezt a törvény akként teszi meg, hogy hatályon kívül helyezi az Sztv.  
51. §-a (2) bekezdése a) pontjának második mondatát, figyelemmel arra is, hogy ezen rendelkezés nincs  
szinkronban az Sztv. 47. §-ának (4) bekezdésében foglaltakkal, melyben az eljárás alá vont személy jogait  
tartalmazza az iratok megismerésével kapcsolatban.

(3) A szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság a határozatát név-, szám-, számítási hiba vagy más hasonló 
elírás esetén kijavítja.

(4)  A szabálysértési  hatóság,  az ügyész,  illetőleg a bíróság a határozatát  kiegészíti,  ha valamely lényeges 
kérdésről nem rendelkezett.

75.§

Mi  a  követendő  eljárás  abban  az  esetben,  ha  a  szabálysértési  hatóság 
határozata ellen benyújtott kifogás elbírálása során észleli a bíróság, hogy 
a  szabálysértési  hatóságok  határozata  hiányos,  mert  a  határozat 
rendelkező része nem tartalmazza az Sztv. 87.§ (2) bekezdés d./ pontja 
szerinti átváltoztatás tartamát, csak annak a lehetőségére utal?

Az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  alapján  a  bíróság  megváltoztatja  a 
szabálysértési hatóság határozatát és maga pótolja ezt a rendelkezést, minthogy ez 
esetben  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül  alkalmazott.  Ebből 
következik,  hogy  jogszabály  helytelen  alkalmazásnak  tekintendő  az  is,  amikor 
jogszabályi előírás ellenére nem tartalmaz valamilyen rendelkezést. Amennyiben ettől 
eltekintve  a  kifogással  megtámadott  szabálysértési  határozat  helyes,  akkor  egyéb 
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rendelkezéseit az Sztv. 94.§ (2) bekezdés a./ pontja alapján hatályban tartja.
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

A  kifogás  elbírálása  során  a  szabálysértési  hatóság  határozata 
kiegészíthető-e  a  bírósági  eljárásban,  vagy   –  a  jogorvoslati  beadvány 
elbírálása  után  –  csak  szabálysértési  hatóságot  lehet  kötelezni  a 
határozata kiegészítésére?

A  94.§  (2)  bekezdés  b)  pontja  értelmében  a  bíróság  a  szabálysértési  hatóság 
határozatát  megváltoztatja,  ha  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül 
alkalmazott.  E  körben  tehát helye  van  a  szabálysértési  hatóság  határozata 
kiegészítésének. 

Az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  bíróság  a  szabálysértési  hatóság 
határozatát hatályban tartja, ha a kifogás alaptalan; b) pontja szerint megváltoztatja, 
ha  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül  alkalmazott.  Sztv.  101.§  (1) 
bekezdés  alapján  a  bíróság  a  tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzést  a  tárgyalás 
eredményétől  függően  hatályban  tartja,  vagy  határozatot  hoz,  amelyben  a 
szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja,  megváltoztatja vagy hatályon 
kívül helyezi és az eljárást megszünteti. 

A megváltoztatás felöleli a „kiegészítést” is, vagyis azt a lehetőséget, hogy a bíróság 
pótolja  a  szabálysértési  hatóság  valamely  rendelkezését  (pl.  elkobzás,  eljárási 
költség). 

Megjegyzendő,  hogy  ha  bármely  lényeges  kérdésről  rendelkezett  a  szabálysértési 
hatóság, de jogszabályt helytelenül alkalmazott, akkor a 94.§.(2)bek. b) pont szerint 
megváltoztató a határozat. Ám ha ugyanazon lényeges kérdésről sem a rendelkező 
rész, sem az indokolás nem tesz említést - tehát nem jogszabály helytelen, hanem 
egyáltalán nem alkalmazása a kiinduló helyzet, úgy -már a 75.§. (4) bek. alapján 
kiegészítésre vissza kellene küldeni a szabálysértési hatóságnak.

Lényeges  még,  hogy  minden  hatóság  csak  a  maga  által  hozott  határozatot 
egészítheti ki. Így tehát a bíró vagy titkár által nem egészíthető ki a szabálysértési 
hatóság  határozata,  hanem  ha  nincs  helye  az  Sztv.  93.§  (1-2)  bek.  szerinti 
határozatoknak, úgy vagy a 94.§. (2) bekezdés b) pont szerint jár el, vagy a 75.§. (4) 
bekezdés  alapján.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(5)  A kijavítás  tényét,  illetőleg  a  kiegészítésről  szóló  határozatot  azzal  kell  közölni,  akivel  az  eredeti 
határozatot  közölték,  illetőleg  akire  nézve  a  kiegészített  határozat  rendelkezést  tartalmaz.  A szabálysértési 
hatóság kiegészítésről szóló határozata ellen kifogásnak van helye.
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Kiegészíthető-e a bíró vagy bírósági titkár által  a szabálysértési hatóság  
határozata, ha kifogás nyomán a bírósághoz érkezik, vagy a szabálysértési 
hatóságot  kell  kötelezni  a  határozata  kiegészítésére  miután  érdemben 
elbíráltuk a jogorvoslati beadványt? ( Pl: kimarad a közúti járművezetéstől  
eltiltás  időtartamába  beszámításról  szóló  rendelkezés,  nincs  az  eljárási 
költségre kötelezve az eljárás alá vont személy)

- Bíróság pótolja  , mivel nincs új eljárásra utalási lehetőség és az Sztv. 93 § (2) 
bekezdése szerint a bíróság a szabálysértési hatóság határozatát 
megváltoztatja, ha a szabálysértési hatóság jogszabályt helytelenül 
alkalmazott.

- Az ügy érdemi elbírálását követően visszaküldi a szabálysértési hatóságnak a 
határozata kiegészítésére való felhívással, figyelemmel az Sztv.75 § (4) 
bekezdése szerint a szabálysértési hatóság a saját határozatát egészíti ki, ha 
valamely lényeges kérdésről nem rendelkezett, mely határozat ellen az 
érintettek kifogással élhetnek az (5) bekezdés alapján. Ha tehát a bíróság 
egészíti ki a szabálysértési hatóság határozatát, elvonja az érintettek 
jogorvoslati jogát különösen, ha tárgyalási szakban történik a kiegészítés, ahol 
jogerős döntést hoz a bíróság.

Ha bármely lényeges kérdésről rendelkezett a szabálysértési hatóság, de jogszabályt 
helytelenül  alkalmazott,  akkor  a  94.§.(2)bek.  b)  pont  szerint  megváltoztató  a 
határozat.  Ám ha  ugyanazon lényeges  kérdésről  sem a  rendelkező  rész,  sem az 
indokolás nem tesz említést - tehát nem jogszabály helytelen, hanem egyáltalán nem 
alkalmazása a kiinduló helyzet, úgy -már a 75.§. (4) bek. alapján kiegészítésre vissza 
kellene  küldeni  a  szabálysértési  hatóságnak.
Lényeges  még,  hogy  minden  hatóság  csak  a  maga  által  hozott  határozatot 
egészítheti ki. Így tehát a bíró vagy titkár által nem egészíthető ki a szabálysértési 
hatóság  határozata,  hanem  ha  nincs  helye  az  Sztv.  93.§  (1-2)  bek.  szerinti 
határozatoknak, úgy vagy a 94.§. (2) bekezdés b) pont szerint jár el, vagy a 75.§. (4) 
bekezdés alapján.
Fentiek alapján mindkét megoldás törvényes, a második megoldás az eljárás alá vont 
személy jogorvoslati jogát sem sérti.
Szabálysértési konzultáció anyaga tekintettel az Sztv. 2009. február 1-ei változására.  

VII. Fejezet

KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN

A feltartóztatás és az előállítás

76. § (1) A rendőrség a szabálysértési hatóság, bíróság vagy az egészségügyi szerv elé állíthatja azt,
a) aki a szabálysértést az abbahagyására irányuló felszólítás után is folytatja;
b) akivel szemben az eljárás azonnal lefolytatható;
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c)  akitől  szabálysértés  bizonyítása  érdekében  vizeletvétel  vagy  véralkohol-vizsgálat  céljából  vérvétel 
szükséges.

(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati jogviszonyban álló tagja jogosult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vámszerve hatáskörébe tartozó szabálysértés elkövetésén tetten ért, illetőleg annak elkövetésével gyanúsítható 
személy kilétét megállapítani. Ebből a célból jogosult az ilyen személyeket feltartóztatni, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal vámszerveihez vagy a rendőrséghez előállítani.

(3) A Rendőrség a külföldiek rendészetével, az útlevéllel és úti okmánnyal kapcsolatos, a tiltott határátlépés, a 
határrendészeti, a határjel-hamisítás és a határjelrongálás szabálysértések elkövetése esetén jogosult az elkövetők 
előállítására.

(4) Az eljáró hatóság az előállítással a személyi szabadságot csak az előállítás céljának eléréséhez szükséges 
ideig, de legfeljebb 8 órán át korlátozhatja. Ha az előállítás célja nem valósult meg, ezt az időtartamot a hatóság 
vezetője  egy alkalommal  négy órával  meghosszabbíthatja.  Az  előállítás  időtartamát  a  személyi  szabadságot 
korlátozó intézkedés kezdetétől kell számítani.

(5) Az előállítottat az előállítás okáról tájékoztatni kell és az előállítás időtartamáról részére igazolást kell 
kiállítani.

Szabálysértési őrizet

77. § (1) A rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés esetén - ha tettenérésre kerül sor - az eljárás alá vont 
személyt gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe veheti. A tettenérésre vonatkozó szabályokat 
kell  alkalmazni  akkor  is,  ha  a  szabálysértés  helyszínéről  elmenekült  elkövetőt  a  rendőrség  az  elkövetéstől 
számított 48 órán belül elfogja.

Életszerű, hogy az elkövető a szabálysértés helyszínét már elhagyta ugyan, ám a helyszínen fellelhető  
nyomok láncolata, vagy pl. tanúvallomás alapján rövid időn belül azonosítható és elfogható. A német  
alkotmány 46. § (2) bekezdése tettenérésnek tekinti - országgyűlési képviselő esetén - ha őt a cselekmény 
elkövetését követő napon fogják el, s így lehetővé teszi az őrizetbe vételét. E szabályt veszi át - órában  
kifejezve  pontosítja  -  e  §  Az  időtartam bővítése  nem számottevő,  hisz  a  cselekmény elkövetése  és  a  
másnapi őrizetbe vétel között - az elkövetés időpontjától függően - akár több mint 47 óra is eltelhet.

75-77.§

Az  Sztv.-t  jelentős  mértékben  módosító  2010.  évi  LXXXVI.  törvény 
hatályba lépését  követően számos  jogalkalmazási  illetve jogértelmezési 
probléma merült fel a gyakorlatban.

1.  A  törvény  kiterjeszti  a  tettenérés  fogalmát  és  az  őrizetbe  vétel 
lehetőségét az alábbiak szerint:
 77.  § (1)  A rendőrség elzárással  is  sújtható szabálysértés esetén -  ha 
tettenérésre kerül  sor  -  az eljárás alá  vont személyt  gyorsított  bírósági 
eljárás  lefolytatása  céljából  őrizetbe  veheti.  A  tettenérésre  vonatkozó 
szabályokat  kell  alkalmazni  akkor  is,  ha  a  szabálysértés  helyszínéről 
elmenekült elkövetőt a rendőrség az elkövetéstől számított 48 órán belül 
elfogja.
A  törvényhez  fűzött  miniszteri  indokolás  szerint  „életszerű,  hogy  az 
elkövető a szabálysértés helyszínét már elhagyta ugyan, ám a helyszínen 
fellelhető nyomok láncolata, vagy pl. tanúvallomás alapján rövid időn belül  
azonosítható  és  elfogható.  A  német  alkotmány  46.  §  (2)  bekezdése 
tettenérésnek  tekinti  -  országgyűlési  képviselő  esetén  -  ha  őt  a 
cselekmény elkövetését  követő napon fogják el,  s  így lehetővé teszi  az 
őrizetbe vételét. E szabályt veszi át - órában kifejezve pontosítja - e §. Az 
időtartam bővítése nem számottevő,  hisz a cselekmény elkövetése és a 
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másnapi őrizetbe vétel között - az elkövetés időpontjától függően - akár 
több mint 47 óra is eltelhet.”
Problémát jelent, hogy az Sztv. nem határozza meg a tettenérés fogalmát. 
Általánosságban  a  kriminalisztika  tettenérésnek  tekinti  a  cselekmény 
tanú(k)  jelenlétében,  általuk  észlelt  módon történő megvalósítását,  ide 
értve a helyszínről való menekülés közbeni elfogást is.
Szűkebb  értelemben  azonban  nem  bármely  személy,  hanem  pl.  csak  a 
rendőr  által  észlelt  elkövetés  minősül  tettenérésnek,  melyre  az  Sztv. 
helyszíni bírságra vonatkozó részénél találunk példát.
Javasoljuk  a  tettenérés  fogalmát  -  a  2005.  évi  CXXXIII.  törvényhez 
hasonlóan - az Sztv.-ben rögzíteni. 
A  vagyonvédelmi  törvény  szerint  tettenérés  a  jogsértő  cselekmény 
elkövetésének közvetlen észlelése,  ideértve a jogsértésnek elektronikus 
megfigyelőrendszer  (térfigyelés)  útján  történő,  az  eseménnyel  egyidejű 
észlelését is.

Értelmezést illetve pontosítást igényel  a helyszínről elmenekült elkövető 
fogalma is. A miniszteri indokolásból kiindulva, véleményünk szerint nem 
csak a klasszikus menekülő elkövetővel  szemben van helye a 77.  § (1) 
bekezdés  alkalmazásának,  hanem  azzal  szemben  is,  aki  a  helyszínt  a 
cselekmény elkövetése után elhagyja, és így kivonja magát a felelősségre 
vonás alól. 
Ezzel szemben néhány bíróság álláspontja szerint csak akkor van helye a  
bíróság elé állításnak és őrizetbe vételnek,  ha az elkövető elmenekül  a  
helyszínről  (Pl.  az  nem  tettenérés,  ha  az  elkövető  a  mezőgazdasági 
terményt felteszi a kerékpárjára és eltolja azt, mert nincs menekülés, nem 
zavarták meg). 
A jogalkotó célja az őrizetre vonatkozó szabályok módosításával az volt, 
hogy  az  elzárással  is  sújtható  szabálysértések  –  elsősorban  a  tulajdon 
elleni szabálysértések - esetén a helyszínt elhagyó, ismeretlen elkövető 48 
órán  belüli  felderítésekor  lehetőség  legyen a  gyorsított  bírósági  eljárás 
lefolytatására, a rövid időn belüli felelősségre vonásra, ezzel is növelve az 
elkövetéstől  való  visszatartó  erőt.  E  cél  azonban  csak  az  általunk 
helyesnek vélt értelmezéssel érhető el.

A Be. 126.§ (2) bekezdéséhez írt kommentár szerint tetten érés esetén az őrizetbe 
vételre  akkor  van  lehetőség,  ha  a  tetten  ért  terhelt  a  bűncselekmény  törvényi 
tényállását  egészben  vagy  részben  szemtanú  jelenlétében  valósítja  meg,  vagy  a 
helyszínről való távozása, menekülése, vagy üldözés közben fogják el. Az őrizetbe 
vételnek  azonban  ekkor  is  feltétele,  hogy  a  tetten  ért  személy  előzetes 
letartóztatásának az elrendelése valószínűsíthető legyen. 
A  bűncselekmény  elkövetésénél  tetten  ért  személy  –  bárki,  minden  állampolgár 
elfoghatja  –  azonban  azonnal  át  kell  adnia  a  nyomozó  hatóságnak,  vagy  az 
elfogásról, haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget. 

Egyetérthetünk a kérdés azon felvetésével,  hogy akár az értelmező rendelkezések 
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között, akár az őrizet szabályainál célszerű lenne definiálni a tettenérés fogalmát.

A módosítás és az ahhoz fűzött miniszteri indokolásból érzékelhető a törvényalkotó 
álláspontja, hogy az elkövetéstől számított 48 órán belüli elfogással tágítani kívánja 
az őrizetbe vehető személyek körét, ezáltal fokozni a visszatartó erőt is.

Általánosságban  nem  vitatható,  hogy  a  kriminalisztika  tettenérésnek  tekinti  a 
cselekmény tanú(k) jelenlétében, általuk észlelt módon történő megvalósítását, ide 
értve a helyszínről való menekülés közbeni elfogást is.
Tekintve, hogy a törvényszöveg ebben a körben nem tartalmaz olyan specifikumot, 
hogy az elkövetést rendőr észlelheti, indokolatlannak tűnik az ekként való szűkített 
értelmezés.

A helyszíni bírság kiszabása az Sztv.-ben egy speciális jogintézmény, annak tettenérés 
fogalma nem értelmezhető általánosan, hiszen a helyszíni bírság lényege, hogy az 
elkövetőt  a helyszínen olyan személy érje tetten, akinek törvényi  felhatalmazáson 
alapuló  azonnali  szankció  kiszabási  jogosultsága  van,  mely  kívülálló  szemtanú 
részéről fogalmilag kizárt.

Ebbe  a  körbe  vonható  a  vagyonvédelmi  törvény  kitétele  is,  így  a  tettenérés 
fogalomkörébe vonható  a  jogsértő  cselekmény elkövetésének  közvetlen  észlelése, 
ideértve  az  elektronikus  megfigyelőrendszer  (térfigyelés)  útján  történő,  az 
eseménnyel egyidejű észlelése is.

A helyszínről elmenekült elkövető fogalmát is szükséges tisztázni. Jelen szabályozási 
keretek között helyes az a a bírósági gyakorlat, hogy a cselekmény elkövetésének 
helyszínét elhagyó személyt nem tekinti elmenekülőnek.
Ebben a körben ellentmondás van a törvény szövege és az indokolás, valamint a 
módosítás megcélzott eredménye között.
Az  ellentmondás  azzal  a  módosítással  lenne  feloldható,  hogy  pl.  a  cselekmény 
elkövetésétől  számított  48 órán belül  elfogott  (menekülési  fogalomtól  függetlenül) 
elkövető is őrizetbe vehető legyen.

Az elkövető ugyanis nem köteles megvárni a helyszínen (és nyilvánvalóan nem is 
fogja), hogy cselekményét felfedezzék.
A vagyon elleni  cselekmények körében általában tervszerű az elkövető helyszínről 
való távozása, ilyenkor az elkövető nem kapkod és kerüli a feltűnő tevékenységet is.
Ha  észreveszi,  hogy  üldözik,  azaz  cselekményét  felfedezték,  akkor  a  spontán 
menekülést választja.
A menekülő tettes nyomon üldözése során remélni lehet az esetlegesen eltelt idő 
ellenére is a tettes elfogását.
Hosszabb  idő  elteltével  (pl.3-5)  óra  már  nyomon  követésről  beszélünk  a 
kriminalisztika fogalmai szerint. Ilyenkor azonban további információk begyűjtésére is 
sor kerülhet, melyek összegyűjtésével, értékelésével az útvonala, a tartózkodási helye 
is megállapítható.
Fentiekből következik, hogy a Be. tettenérésnek tekinti nem csak a rendőri észlelést, 
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hanem  a  bármely  szemtanú  általi  észlelést  is,  mely  tágabb  értelmezés  a 
szabálysértési eljárásban is követendő, eltérő rendelkezés hiányában.

A menekülésnek viszont nem tekinthető, ha az elkövető anélkül, hogy megzavarták, 
tetten  érték  volna  a  cselekmény  befejezését  követően  a  helyszínt  elhagyja,  e 
vonatkozásban  tehát  a  szűkebb  értelmezés  támogatandó,  eltérő  rendelkezés 
hiányában.

Ha a jogalkotó célja más lett volna, indokolatlan a menekülés kifejezés használata a 
jogszabályi rendelkezésben, hiszen elegendő lett volna utalni arra, hogy amennyiben 
az  eljárás  alá  vont  személyt  az  elkövetéstől  számított  48  órán  belül  elfogják,  a 
tettenérés szabályai vele szemben alkalmazhatók, azaz szabálysértési őrizetbe vehető 
gyorsított szabálysértési eljárás céljából.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

(2) A szabálysértési őrizet a bíróság érdemi határozatának meghozataláig, de legfeljebb hetvenkét óráig tart. 
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 elzárást.

(3) Ha az elzárást kiszabó határozat nem emelkedett jogerőre és alappal feltehető, hogy az eljárás alá vont 
személy szabadlábon újabb, elzárással  is  sújtható szabálysértést  követne el,  a bíróság a szabálysértési  őrizet 
tartamát a másodfokú határozat meghozataláig indokolt határozattal meghosszabbíthatja.

(4)  A szabálysértési  őrizet  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  esetben  a  másodfokú  bíróság  határozatának 
meghozataláig, illetve a nem jogerősen kiszabott elzárás tartamáig, de legfeljebb a meghosszabbítástól számított 
tíz napig tart.

(5) A szabálysértési őrizet tartamát meghosszabbító határozattal szemben az eljárás alá vont személy és védője 
a kihirdetéskor fellebbezést jelenthet be. A megyei bíróság a szabálysértési őrizet tartamának meghosszabbítása 
miatt bejelentett fellebbezést az érdemi határozat ellen bejelentett fellebbezéssel együtt bírálja el.

(6) A szabálysértési őrizet elrendeléséről az eljárás alá vont személy által megjelölt hozzátartozót a rendőrség 
haladéktalanul értesíti, ennek hiányában az eljárás alá vont személy által megjelölt más személyt kell értesíteni.

(7) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagja szabálysértési őrizetbe vételéről a parancsnokát is értesíteni 
kell.

Az elővezetés

78. § (1) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezése alapján az eljárás alá vont személyt vagy tanút, 
aki a szabálysértési hatóság vagy a bíróság előtt, illetőleg más eljárási cselekményen a szabályszerű idézésre 
nem jelenik meg, s távolmaradását alapos okkal nem menti ki, a rendőrség útján - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vámszerve előtt folyamatban lévő eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve útján - elő lehet vezetni. 
Az elővezetés - az elrendelő hatóság rendelkezése alapján - útbaindítással is foganatosítható.

(2) Ha az eljárás alá vont személy a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére a pénzbírságot helyettesítő 
elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben a megjelölt határnapon nem jelenik meg és a 
pénzbírságot sem fizeti meg, a szabálysértési hatóság elővezetését rendeli el.

(3)  A (2)  bekezdés esetében az elővezetést  elrendelő határozatnak tartalmaznia kell,  hogy amennyiben az 
eljárás  alá  vont  személy  a  pénzbírságot  az  elővezetés  megkezdésekor  vagy  annak  foganatosítása  alatt 
hiánytalanul  megfizeti  és  ezt  igazolja,  akkor  mentesül  az  elővezetés  foganatosítása,  illetőleg  az  elzárás 
végrehajtása alól.

(4) A szabálysértési hatóság által elrendelt elővezetés az ügyész jóváhagyásával hajtható végre.
(5) A megidézett távolmaradásának igazolása esetén a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság az elővezetést 

elrendelő határozatát hatályon kívül helyezi.
(6) Az elővezetés költségeit az elővezetett - külön jogszabályban megállapítottak szerint - köteles megtéríteni.

78.§



88

A 35/2008 (XII.31.) IRM-PM együttes rendelet, amely az elővezetés végrehajtásával, 
valamint  a  terhelt  elfogatóparancs  alapján  történő  elfogásával  és  előállításával 
felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szól, a 
szabálysértési eljárásban is alkalmazni kell. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 

A  gyakorlatban  kérdésként  merült  fel  az,  hogy  amennyiben  az  elővezetést  a 
rendőrség  megkísérli,  de  az  eredménytelen  marad,  kötelezhető-e  az  elővezető 
paranccsal érintett az elővezetési költség megtérítésére?

A  fentebb  hivatkozott  35/2008  (XII.31.)  IRM-PM  együttes  rendelet  –  a 
továbbiakban R- 1. §  a, pontja szerint: 

„E rendeletet kell alkalmazni
a) a büntetőeljárás, a szabálysértési eljárás, a polgári peres és nemperes eljárás, 

valamint a közigazgatási hatósági eljárás során elrendelt elővezetésre.”

Az  idézett  §  szerint  nem  csupán  az  eredményes,  de  a  sikertelen  elővezetés 
költségeiről  is  rendelkezni  kellene a szabálysértési  eljárásban, hiszen a jogszabály 
szövege  az  elrendelt,  és  nem  a  sikeresen  teljesített  elővezetéshez  köti  a  R. 
alkalmazhatóságát.

Ugyanakkor egyértelmű, de ezzel  ellentétes az Sztv.  78. § (6) bek. rendelkezése, 
mely szerint az elővezetés költségeit „az elővezetett” köteles megtéríteni. Elővezetett 
a szó egyszerű értelme szerint pedig kizárólag az lehet, akit a hatóság elé állítottak 
az  elővezető  parancs  alapján,  azaz  az  elővezetést  vele  szemben  sikeresen 
teljesítették.

E jogalkotási anomália kapcsán ismert olyan álláspont, hogy a két eltérő tartalmú 
jogszabály közül a magasabb szintű, azaz a törvényi szabályozás alkalmazandó. Már 
csak azért is, mert ez az érintett személy számára is méltányosabb megoldás, így az 
általános jogelveknek is megfelel. Ezért az elővezetés költségei ezen gondolatmenet 
alapján csak arra terhelhetőek, akinek elővezetését a hatóság foganatosította is, nem 
„csupán” megkísérelte.

Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása

79. § (1) Átvizsgálható az olyan személynek a ruházata, csomagja, illetőleg a helyszínen lévő járműve, akiről 
alaposan  feltehető,  hogy  tárgyi  bizonyítási  eszközt  tart  magánál,  továbbá,  ha  az  átvizsgálásra  a  80.  §  (6) 
bekezdésben meghatározott lefoglalás érdekében van szükség.

(2) Az átvizsgálás előtt az érdekeltet fel kell szólítani, hogy a keresett tárgyat önként adja át.
(3) A ruházat átvizsgálását csak az átvizsgált személlyel azonos nemű személy végezheti.
(4) Az átvizsgálás foganatosítására a Rendőrség, illetőleg a hatáskörébe tartozó szabálysértések tekintetében a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, továbbá külön jogszabályban meghatározott esetekben a szabálysértés 
miatt eljáró más szerv jogosult.
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A lefoglalás

80. § (1) A szabálysértési hatóság lefoglalhatja azt a dolgot, amely
a) tárgyi bizonyítási eszköz;
b) a törvény értelmében elkobozható.
(2) A szabálysértési hatóság lefoglalja azt a dolgot, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik.
(3) Postai küldeményeket és táviratokat - amíg azokat a címzettnek nem kézbesítették - csak az ügyész írásbeli 

határozata alapján lehet lefoglalni. A határozat kiadásáig csupán visszatartásuk iránt lehet intézkedni.
(4) A szabálysértési hatóság a lefoglalt dolog őrzéséről gondoskodik. Ha a dolog használatához az érintettnek 

különös érdeke fűződik, az (1) bekezdés alapján lefoglalt dolgot az őrizetére lehet bízni.
(5) A gyorsan romló, bomló, tárolhatatlan dolgot a szabálysértési hatóság értékesítheti.
(6)  Ha a külföldi  az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság,  illetőleg az eljárási  költség fedezetéhez 

szükséges összeget nem helyezi letétbe, a szabálysértési hatóság az összeg erejéig az eljárás alá vont személy 
vagyontárgyait - a nélkülözhetetlen vagyontárgyak kivételével - lefoglalhatja. A szabálysértési tárgyalás során a 
letétbe helyezés, illetőleg ennek elmulasztása esetén a lefoglalás lehetőségéről a külföldit tájékoztatni kell.

(7) A lefoglalás érdekében a dolog birtokosát  fel  kell  szólítani, hogy a keresett dolgot adja át.  Az átadás 
megtagadása nem akadálya  annak,  hogy a keresett  dolgot  átvizsgálás  útján megszerezzék.  Erre az érintettet 
figyelmeztetni kell.

(8) A lefoglalást meg kell szüntetni, mihelyt arra az eljárás érdekében már nincs szükség. Ebben az esetben a 
dolgot, illetve az értékesítésből befolyt ellenértéket annak kell visszaadni, akitől a dolgot lefoglalták.

(9) Az eljárás alá vont személytől lefoglalt dolgot részére csak akkor lehet kiadni, ha a kiadás iránt más nem 
jelentett be igényt.  Ha az eljárás alá vont személytől  lefoglalt dolog kiadása iránt  más is jelent  be igényt,  a 
szabálysértési hatóság - a jogosultság elbírálása nélkül - határoz a lefoglalt dolog elhelyezéséről.

(10) Az eljárás alá vont személytől lefoglalt dolog az állam tulajdonába kerül, ha kétséget kizáróan mást illet, 
de a jogosult kiléte nem állapítható meg. A később jelentkező jogosult a szabálysértési hatóságtól kérheti a dolog 
visszaadását, illetve értékesítés esetén a dolog lefoglaláskori ellenértékét.

(11) Ha a lefoglalt dolog értéktelen és arra senki sem tart igényt, a lefoglalás megszüntetése után azt meg kell 
semmisíteni.

A rendbírság

81. § (1) A szabálysértési hatóság, továbbá a bíróság az eljárás során előírt kötelességek teljesítése érdekében, 
továbbá az eljárás rendjének megzavarása miatt rendbírságot szabhat ki.

(2)  A szabálysértési  hatóság  által  kiszabott  rendbírság  ellen  halasztó  hatályú  panasznak,  a  bíróság  által 
kiszabott  rendbírság ellen a  határozat  kézbesítésétől  számított  nyolc napon belül  benyújtott  halasztó hatályú 
fellebbezésnek van helye.

Az Alkotmánybíróság a 86/2009. (IX. 24.) AB határozatában megállapította, hogy az Sztv. nem biztosít  
jogorvoslati lehetőséget a rendbírsággal sújtott személy számára arra az esetre, ha a bírósági eljárás  
során  kerül  sor  rendbírság  kiszabására.  A  törvény  az  AB  határozatában  foglaltaknak  megfelelően  
biztosítja a jogorvoslati lehetőséget.

(3) A rendbírság legalacsonyabb összege ötszáz, legmagasabb összege a szabálysértési hatóság előtt  folyó 
eljárásban ötezer forint, a bírósági eljárásban ötvenezer forint.

81.§

Az Sztv. 69.§ szerint ha a megidézett személy az idézésre nem jelenik meg  
és ezt alapos okkal nem menti ki, önhibájából meghallgatásra alkalmatlan 
állapotban  jelenik  meg  vagy  a  meghallgatás  előtt  engedély  nélkül 
eltávozik,  a  meghallgatásának  elmaradásával  okozott  költségek 
megtérítésére kell kötelezni.

Mi  a  helyzet,  ha  a  rendőrség  előkészítő  eljárást  lefolytató  tagja  nem 
jelenik meg a tárgyaláson, kit kell kötelezni költségtérítésre, az Sztv. 81.§ 
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szerinti rendbírság kiszabható-e a rendőrség tagjával szemben?

Igazolatlan  mulasztás  esetén  elsősorban  igazgatási  úton,  az  illetékes  elöljáró 
parancsnok  megkeresésével  indokolt  intézkedést  tenni,  de  az  idézett  személlyel 
szemben  rendbírság  is  kiszabható. (Megjegyzés:  Gyakran  fordul  elő,  hogy  a 
rendőrség képviselője kapacitás hiányra hivatkozva nem jelenik meg a tárgyaláson, 
ezért valós a probléma.)
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

VIII. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS

Az eljárás megindítása

82. § (1) A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy észlelése 
vagy tudomása alapján indulhat meg.

(2) A feljelentést - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv 
megteheti. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A feljelentésnek az eljárás alá vont személy ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia 
kell az elkövetett cselekmény helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását, a bizonyítási 
eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a feljelentéshez.

(4)  Az érdemi határozatot  -  az (5)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  -  az eljárás  megindítását  követő 
harminc napon belül  kell  meghozni. Ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály indokolja,  a 
szabálysértési  hátóság  vezetője  egy  alkalommal  az  ügyintézési  határidőt  legfeljebb  harminc  nappal 
meghosszabbíthatja.

(5)  Gyermekkorú  sérelmére  elkövetett  szabálysértés  esetén  az  érdemi  határozatot  az  eljárás  megindítását 
követő tizenöt napon belül kell meghozni. Ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály indokolja, a 
szabálysértési  hatóság  vezetője  egy  alkalommal  az  ügyintézési  határidőt  legfeljebb  tizenöt  nappal 
meghosszabbíthatja.

A tényállás tisztázása

83. § (1) Amennyiben a feljelentés adatai nem adnak elegendő alapot a felelősség megállapítására, illetőleg az 
eljárás megszüntetésére, a tényállás tisztázása érdekében a szabálysértési hatóság

a) felhívja a feljelentőt további adatok közlésére, meghallgatja az eljárás alá vont személyt, szükség esetén a 
sértettet, a feljelentőt, illetve más, tanúként számba jöhető személyeket;

b)  az  58.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel  szakvéleményt  szerez  be,  meghallgatja  a  szakértőt,  illetve  a 
szaktanácsadót;

c) iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerez, illetve szereztet be;
d) külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján más szerveket adatok közlésére hív fel.
(2) A szabálysértési hatóság indokolt esetben megkeresheti a meghallgatni kívánt személy lakóhelye, illetőleg 

tartózkodási helye szerint illetékes - az adott ügyben hatáskörrel rendelkező - szabálysértési hatóságot, hogy a 
meghallgatást foganatosítsa, és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg.

(3)  A szabálysértési  hatóság  az  eljárás  alá  vont  személy személyazonossági  és  lakcím adatát  a  polgárok 
személyi  adatainak és lakcímének nyilvántartásában ellenőrizheti. Az ismeretlen helyen lévő eljárás alá vont 
személy, tanú, szakértő lakó-, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása céljából a polgárok személyi adatait 
és lakcímét nyilvántartó hatóságot kell megkeresni.

(4) Ha az eljárás alá vont személy lakcím adata az eljárás során ismertté válik, megkeresés alapján az illetékes 
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rendőri szerv a lakcímen való tartózkodás tényét ellenőrzi.

83.§

A szabálysértési eljárásban az ismeretlen helyen lévő eljárás alá vont személy lakó-, 
illetve  tartózkodási  helyének  megállapítása  céljából  a  (3)  bekezdés  szerinti 
intézkedéseket  lehet  megtenni,  elfogatóparancs  kibocsátásának  nincs  helye.  Az 
ismeretlen  helyen  tartózkodó  elkövető  felkutatására  az  elzárás  végrehajtása 
érdekében  sem  lehet  elfogatóparancsot  kibocsátani  [7/2000.  (III.29.)  IM-BM 
együttes rendelet 13.§]. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

83/A. §

Az eljárás megszüntetése

84. § (1) A szabálysértési hatóság az eljárást határozattal megszünteti, ha
a) a cselekmény nem szabálysértés, vagy azt nem a felelősségre vont személy követte el;
b) az eljárás adatai alapján nem állapítható meg szabálysértés elkövetése, az eljárás alá vont személy kiléte, 

illetve tartózkodási helye és az eljárás folytatásától sem várható eredmény;
c) az eljárás alá vont személy meghalt;
d) a felelősséget kizáró ok áll fenn;
e)  a  cselekmény miatt  büntetőeljárás  van  folyamatban,  vagy  a  cselekményt  büntető-  vagy  szabálysértési 

eljárás keretében jogerősen elbírálták;

84.§

Az  eljárás  megszüntető  végzés  ítélt  dolgot  jelent-e,  azaz  ugyanazon 
cselekmény  miatt,  ugyanazon  személy  ellen  indítható-e  újabb 
szabálysértési  eljárás?  

Az említett eset bekövetkezésekor ítélt dologról van szó tekintettel arra, hogy az Sztv. 
103.§ (1) bekezdés b./ pontja szerint perújítási ok, ha ugyanazon cselekmény miatt 
szabálysértési hatósági határozatot, avagy büntetőjogi felelősséget elbíráló bírósági 
határozatot hoznak. Az említett álláspont következik az Sztv. 84.§ (1) bekezdés e./ 
pontjában foglalt  szabályozásból is,  miszerint  az eljárást  meg kell  szüntetni,  ha a 
cselekményt  büntető  vagy  szabálysértési  eljárás  keretében  jogerősen  elbírálták. 
Tekintettel  arra,  hogy  az  Sztv.  jogorvoslati  szabályozásából  az  következik,  hogy 
jogorvoslattal  csak  az  a  határozat  támadható  meg,  ahol  azt  a  törvény  külön 
megjelöli, s ilyen szabály a bíróság fenti határozatával szemben nincs, így a bíróság 
határozata jogorvoslattal nem támadható meg. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében
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f)  a  cselekmény  olyan  kötelesség  megszegésében  áll,  amelyet  jogerős  egyedi  államigazgatási  határozat 
állapított meg;

Mi  a  teendő  akkor,  ha  az  államigazgatási  hatóság  az  önkormányzati  
rendeletben  kihirdetett  nyitvatartási  időt  emeli  be  az  államigazgatási 
határozatba,  melynek  megsértésekor  a  rendőrség  feljelentést  tesz?  A 
jogszabályi  kötelezettség  megszegése  miatt  szabálysértési  eljárást  kell  
indítani, vagy államigazgatási eljárás keretében kell szankciót kiszabni és 
a szabálysértési eljárást megszüntetni?

A jogszabályi rendelkezés az elsődleges. Az Sztv. 84.§ (1) bekezdés f./ pontja szerint 
a szabálysértési hatóság az eljárást határozattal megszünteti, ha a cselekmény olyan 
kötelesség  megszegésében  áll,  amelyet  jogerős  egyedi  államigazgatási  határozat 
állapított  meg.  Abban  az  esetben  tehát,  ha  az  államigazgatási  határozat  nem 
jogszabályi rendelkezést emelt be a határozat rendelkező részére, a szabálysértési 
hatóság  az  eljárást  határozattal  megszüntetheti  és  az  államigazgatási  szerv 
államigazgatási eljáráson belül szab ki szankciót, például ideiglenesen bezáratja az 
üzletet, stb. Amennyiben szabálysértési eljárás is indulna az elkövetővel szemben, 
úgy a szabálysértési hatóság határozata a kétszeres értékelés tilalmába ütközne. 

Az  egyes  szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (12.28.)  Korm.  rendelet  76.§  (1) 
bekezdése  szerint  kereskedésre  vonatkozó  szabályok  megsértése  szabálysértést 
követi  el,  aki  az  árukapcsolással,  az  áru  jogosulatlan  visszatartásával,  a  vásárlók 
könyvének  kezelésével,  illetőleg  az  üzletek  nyitvatartási  idejével  kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségeket megszegi. 

Amennyiben  tehát  az  államigazgatási  határozat  ezen  jogszabályi  kötelezettséget 
emeli be a rendelkező részbe, ténylegesen az eljárás alá vont személy jogszabályi 
rendelkezést  szeg meg, tehát vele szemben szabálysértési  eljárást  kell  lefolytatni, 
mivel a jogszabály szegésnek van primátusa. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

g) elévülés miatt nincs helye felelősségre vonásnak;
h) az eljárás alá vont személy felelősségre vonása nélkül alkalmaz elkobzást.
(2) Ha az eljárás megszüntetését követően az eljárás alá vont személy lakóhelye, tartózkodási helye ismertté 

válik, az elévülési időn belül az eljárás folytatásának van helye.
(3) Az (1) bekezdés  a)-b),  d)-e)  pontjai  alapján hozott  határozat  egy példányát az ügyésznek is  meg kell 

küldeni.
BH2001.  314.  amennyiben  e  tények  tekintetében  a  vádlottat  gondatlanság  terheli,  ténybeli  tévedése  
folytán csupán vámszabálysértésért vonható felelősségre [1978. évi IV. törvény 312. § (1) bek. a) pont,  
27. § (1) és (3) bek., 1995. évi C. tv. 51. §, 52. § (2) bek., 127. § (1) bek., 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 40. §  
(2) bek., 1999. évi LXIX. tv. 4. és 84. §, 1968. évi I. tv. 11. § (1) bek., 114. § (2) bek., 29/2000. (X. 11.) AB  
hat.].

Kártérítés megállapítása
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85. §  (1) Ha az eljárás alá vont személy és a sértett  a szabálysértési hatóság előtt a kártérítés összegében 
megállapodik, és azt az eljárás alá vont személy a szabálysértési hatóság határozatának, illetve a bíróság első 
fokú határozatának meghozataláig megtéríti, a 24/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(2)  Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a  szabálysértési  hatóság  határozatának,  illetve  a  bíróság  első  fokú 
határozatának  meghozataláig -  a  közlekedési  szabálysértéssel  okozott  kár  kivételével  -  az  okozott  kárt  nem 
térítette meg, a szabálysértési határozatban kötelezni kell őt annak megtérítésére. A kár értékét a szabálysértési 
hatóság vagy a bíróság határozza meg az eljárás adatai alapján.

(3) Az eljárás alá vont személy a sértettel szemben követelést nem érvényesíthet és beszámítási kifogással 
nem élhet.

85.§

A kártérítés megállapítása és a megfizetésre kötelezés szabálysértési eljárásban nem 
illetékköteles, mert az Itv. nem rendelkezik róla.
A 2010. november 18. napján a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető Kollégiumának Vezetője által megtartott kollégiumi ülésen adott vélemény

Van-e  lehetőség  a  sértett  kártérítési  igényét  egyéb  törvényes  útra 
utasítani,  azaz  milyen döntést  kell  hozni,  ha  a kártérítés megfizetésére 
kötelezésnek  nincs  meg  a  törvényi  feltétele  a  pontos  kárérték 
tisztázásának hiányában,  mivel  a  felek nem előlegezik  meg a szakértői  
díjat, s hivatalból nincs helye szakértői bizonyításnak, de az nyilvánvaló,  
hogy a sértettet megilleti bizonyos összegű kártérítés, tehát elutasításnak 
sincs helye? 

Minden kérelemről döntenie kell a bíróságnak, tehát szükséges a rendelkező részben 
határozni  a  kártérítési  kérelemről  is.  Ha  a  bírósághoz  költségmentesség  iránti 
kérelem érkezik, akkor is határozni kell róla, még ha az Sztv. nem is nevesíti az ilyen 
kérelmek elutasítását. 

A jelenleg hatályos Sztv. egyetlen esetben sem szól konkrétan a kártérítési kérelem 
elutasításáról,  kártérítés  megállapításának  mellőzéséről.  Az  Sztv.  85§  (2) 
bekezdésében foglalt esetben kötelezni kell az eljárás alá vont személyt az okozott 
kár megtérítésére. Az Sztv. 87§ (1) bekezdése szerint, ha az eljárás adatai elegendő 
alapot szolgáltatnak az eljárás alá vont személy felelősségének megállapítására … - a 
85.§ szerint  – kártérítést  állapíthat meg. Fenti  két  jogszabályhely egyike kötelező 
előírásként, másik mérlegelési lehetőségként jelöli meg a kártérítésre kötelezést. Mi a 
helyzet akkor, ha nem áll kellő adat rendelkezésre a kártérítésre kötelezésre? Nem 
utasíthatjuk el a kártérítési kérelmet, mert olyan lenne, mintha nem lenne jogalapja.

Tehát nincs egyértelműbb megoldás, mint a kártérítési kérelmet egyéb törvényes útra 
utasítani az Sztv. 87§ (1) bekezdésének fenti értelmezése alapján.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Panasz a szabálysértési hatóság előtti eljárásban

86.  §  (1)  A szabálysértési  hatóságnak  a  79-81.  §-a,  valamint  128/A.  §  (3)  bekezdése  alapján  hozott 
határozatával,  illetőleg  intézkedésével  szemben  az  eljárás  alá  vont  személy és  jogi  képviselője,  valamint  a 



94

rendbírsággal sújtott személy, a 84. § alapján hozott határozatával szemben a sértett panaszt tehet. A 74/A. § (8) 
bekezdése alapján hozott határozattal szemben az eljárás alá vont személy és jogi képviselője, valamint a sértett 
és jogi képviselője panaszt tehet.

(2)  A panaszt  a  határozat  közlésétől  számított  nyolc  napon  belül  kell  szóban  vagy  írásban  megtenni  a 
szabálysértési hatóságnál.

(3) Amennyiben a szabálysértési hatóság a panasznak nem ad helyt, az iratokat három napon belül az illetékes 
ügyészségnek küldi meg.

(4) Az ügyész a panaszt nyolc napon belül elbírálja és
a) a panaszt, mint alaptalant elutasítja, vagy
b)  a határozatot  hatályon kívül helyezi,  indokolt  esetben a szabálysértési  hatóságot az eljárás folytatására 

utasítja.
(5) Az  a)  pont esetében az ügyész a panasztevőt, a  b)  pont esetében pedig azokat értesíti, akikkel a panasz 

alapjául szolgáló határozatot korábban közölték.

A szabálysértési hatóság határozata

87.  §  (1)  Ha  az  eljárás  adatai  elegendő  alapot  szolgáltatnak  az  eljárás  alá  vont  személy  felelősségének 
megállapítására,  a  szabálysértési  hatóság  pénzbírságot  szabhat  ki,  járművezetéstől  eltiltást,  elkobzást, 
figyelmeztetést,  illetőleg  kitiltást  alkalmazhat,  valamint  eljárási  költséget  és  -  a  85.  §  szerint  -  kártérítést 
állapíthat meg.

(2)
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határozatnak tartalmaznia kell:
a) a szabálysértési hatóságnak, az ügy számának és tárgyának a megjelölését;
b) a rendelkező részben az eljárás alá vont személy személyi adatait, a szabálysértés megnevezését, a kiszabott 

pénzbírság mértékét, illetve az egyéb jogkövetkezményeket;
c)  az  eljárás  alá  vont  személy kötelezését  arra  nézve,  hogy a  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított 

harminc napon belül a pénzbírságot, az egyéb pénzösszeget és a sértett részére az okozott kár összegét fizesse 
meg, valamint utalást arra, hogy ha ez nem történik meg, az adók módjára történő végrehajtás költsége is az 
eljárás alá vont személyt terheli;

d) a pénzbírság átváltoztatása esetére megállapított közérdekű munka, illetőleg elzárás tartamát;
e)  utalást  arra,  hogy  a  pénzbírságot  kiszabó  határozattal,  a  járművezetéstől  eltiltással,  az  elkobzással,  a 

figyelmeztetéssel, továbbá a kitiltással szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője vagy védője, 
az  okozott  kár  megtérítésére  kötelezés  esetén  pedig a  sértett  is  -  a  közléstől  számított  nyolc napon belül  - 
halasztó hatályú kifogás előterjesztése útján, a bíróságtól kérheti az ügy felülvizsgálatát;

f) utalást arra, hogy a kifogás a bírói határozat meghozataláig visszavonható;
g)  rövid  indokolást,  utalva  a  megállapított  tényekre,  az  ezek  alapjául  szolgáló bizonyítékokra,  továbbá a 

büntetés kiszabása, illetőleg az intézkedés alkalmazása során figyelembe vett körülményekre;
h) utalást az érdemi döntés alapját képező jogszabályra;
i) a határozathozatal helyét, idejét, a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy aláírását.
(4)  A  szabálysértési  hatóság  egyéb  határozatainak  alaki  és  tartalmi  követelményeire  a  (3)  bekezdés 

rendelkezései megfelelően irányadóak.

87.§

A  határozat  indokolásában,  ha  a  bizonyítékok  ellentétesek,  a  (2)  bekezdés  g./ 
pontjának helyes értelme szerint a bizonyítékok értékeléséről is számot kell adni. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A bíróság ajánlása az I. fokú szabálysértési hatóságok felé a határozatok 
szerkesztése és bizonyítékok értékelése témakörben:
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1. Minden szabálysértési határozat tényállásának tartalmaznia kell a vezetői engedély 
elvételének időpontját és rendelkezni kell a beszámításról.

2. Szükséges tisztázni, hogy a rendőrség milyen szempont szerint dönt, hogy egy 
adott KRESZ szabályszegés ( pl: tilos jelzésen való áthaladás )  szabálysértési vagy 
közigazgatási eljárást von-e maga után. A feljelentés tartalmazzon adatot arra nézve, 
hogy az ügyben indult-e, ki ellen közigazgatási eljárás, az milyen eredménnyel zárult.

3.  Régi  keletű  probléma  a  rendőri  intézkedés  során  a  meghallgatott  személy 
figyelmeztetésének az  elmaradása  illetve  a  figyelmeztetés,  az  arra  adott  válasz 
rögzítésének  hiánya  a  jelentésben  ill.  helyszíni  szemle  jegyzőkönyvben.  Erre 
megoldás  a  bíróság  által  kimunkált,  rendőrségnek  megküldött,  figyelmeztetést  is 
tartalmazó  nyomtatvány,  melyet  az  ügyfél  tölthet  ki  a  helyszínen.  Figyelmeztetés 
nélkül  a helyszíni  nyilatkozatok nem vehetők figyelembe, s mivel  a bírósági  titkár 
egyéb  bizonyítás  felvételére  nem  jogosult  az  ügyek  nagyobb  részét  meg  kell 
szüntetni  törvényes  bizonyítékok  hiányában.  Ezen  jogos  hivatkozással  mind  több 
védő  él.  A  sértettek  kárigénye megnehezül,  az  eljárás  alá  vont  személyek  pedig 
tömegesen és indokolatlanul mentesülnek a felelősségre vonás alól. 

4.  A  szabálysértési  határozat  indokolása  ne  csak  a  szabálysértés  és  a  Kresz 
szabályszegést rögzítse jogszabályhely megjelöléssel, hanem a háttér jogszabályét is. 
Pl: 5/1990.(IV.12) KÖHÉM rendelet, 6/1990.(IV.12) KÖHÉM rendelet, 35/2000.(XI.30) 
BM rendelet, 7/2002.(VI.29) GKM-BM-KvVM rendelet stb.

5. Jelző lámpás közlekedési baleseteknél, ha a rendőrség nem is rendel ki szakértőt, 
legalább a fázistervet tartalmazza az irat.

6.  Elhatárolási problémák  okainak tisztázása: a közúti közlekedési szabályok kisebb 
fokú  megsértése,  az  elsőbbség  és  előzés  szabályainak  megsértése  és  a  közúti 
közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés között.

7.  A szabálysértési határozat indokolásának kimerítően tartalmazni kell  a büntetés 
kiszabási  körülményeket  (súlyosító-enyhítő),  melyre  segítség  a  LB  56.  büntető 
kollégiumi  véleményében  foglalt  szempont  rendszer,  valamint  a  közúti 
járművezetéstől eltiltás vonatkozásában a 38. büntető kollégiumi vélemény.

8.  Gyakori  probléma  az  ügy  megítélése  szempontjából  feltétlenül  szükséges 
bizonyítási  eljárás  (részesek  meghallgatása,  szakértő  kirendelése...)  elmaradása. 
Ennek hatása két irányú. Vagy a bírósági titkár megszünteti a szabálysértési eljárást 
bizonyítottság  hiányában  vagy  a  bíró  vesz  fel  a  tárgyaláson  aránytalanul  nagy 
munkateherrel járó, terjedelmes bizonyítást.

9. A szabálysértési határozatok indokolásából rendszeresen hiányzik  a bizonyítékok 
értékelése,  így az ügyfeleken túlmenően a bíróság számára sem derül  ki,  hogy a 
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szabálysértési  hatóság  milyen  logikai  folyamat  alapján  alakította  ki  álláspontját  a 
szabálysértési felelősség kérdésében.

10. Igazságügyi műszaki szakértő kirendelése esetén a teljes iratanyagot ( beleértve 
a rendszerben szereplő, de  ki nem nyomtatott fényképfelvételeket is ) bocsássák a 
szakértő rendelkezésére ill. az ügyfelek számára is tegyék hozzáférhetővé.

11. Minden helyszínelő rendőrnél  legyen  mérőszalag. A rendőrlépésből  a szakértő 
sem tud hiteles véleményt adni. Jó lenne, ha digitális fényképezőgép vagy kamera is 
a  rendelkezésükre  állna  és  azt  minden  baleseti  helyszínen  használnák  is.  A 
helyszínrajzon  a  mérések  kiindulási  pontjainak elmaradása szintén komoly  gondot 
jelenthet.

12. Megfontolandó, hogy a szabálysértési hatóság határozata mellett az eljárás alá 
vont  személy  kapjon  egy  feljelentést is  az  I.  fokú  szabálysértési  hatóságtól.  Sok 
esetben megelőzhetőek lennének a kifogások, csökkenne a munkateher.

13. 2010. január 1. óta elkövetett szabálysértéseknél módosul a határozat rendelkező 
részében szereplő kioktatás: figyelmeztetni kell az eljárás alá vont személyt, hogy a 
pénzbírság stb...  meg nem fizetése  esetén  az  adók  módjára  történő  végrehajtás 
költsége az eljárás alá vont személyt terheli.

14. Szükséges minden iratba a  részletes priusz. Ha ez nincs az iratban a bírósági 
titkár  2 éven belül büntetlennek tekinti az eljárás alá vont személyt. Még jobb lenne, 
ha határozat másolatokat is tartalmazna az irat.

15.  Szükséges  elhatárolni egymástól  az  alábbi  fogalmakat,  azok  rendszeres 
keveredése  miatt:  határozat  kijavítása  –  határozat  kiegészítése  –  határozat 
módosítása az I. fokú szabálysértési hatóság által. Ennek különösen a jogorvoslati 
vonzata miatt van jelentősége.

16. Szükséges és gyakran megkerülhetetlen a megalapozott tényállás megállapítása 
miatt  már  az  alapeljárásban  lefolytatni  az  eljárás  alá  vont  személyek,  tanúk 
meghallgatását.

17.  Mobiltelefonálásnál  legalább  a  hívószám rögzítése,  ellenőrzése  és  az  időpont 
pontos rögzítése lenne fontos.

18.  A jegyzők határozataiból  gyakran hiányzik a konkrét tényállás megállapítása. 
Mindössze  a  feljelentésre  utalás  szerepel,  valamint  az  eljárás  alá  vont  személy 
vallomása, esetleg tanúk vallomásának ismertetése. Tényállás hiányában a bíróság 
nincs  abban  a  helyzetben,  hogy  elbírálja  a  cselekményt,  megállapítsa,  hogy  az 
szabálysértés-e,  ha  igen  meghatározza  annak  jogszabályi  minősítését  és  a 
jogkövetkezményeket. Ilyenkor az egyetlen megoldás a szabálysértés megszüntetése 
bizonyítottság hiányában.
A Rendőrséggel, mint I. fokú szabálysértési hatósággal megbeszélésre váró kérdéskörök. Debreceni Városi Bíróság ajánlása 2010.01.12.
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A kifogás intézésének szabályai

88.  §  (1)  A pénzbírság  kiszabását,  a  járművezetéstől  eltiltást,  az  elkobzást,  a  figyelmeztetést,  a  kitiltást 
megállapító határozattal szemben az eljárás alá vont személy, törvényes képviselője vagy védője, az okozott kár 
megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a sértett is, a marasztaló határozatot hozó 
szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be.

(2) A kifogásban elő kell adni annak okát és célját. Az ok téves megjelölése vagy hiánya miatt a kifogás 
érdemi elbírálását nem lehet megtagadni.

(3) A kifogásban új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni.
89. § (1) A kifogás alapján a szabálysértési hatóság a határozatát visszavonhatja, vagy - a kifogást tevő javára - 

módosíthatja.
(2) Amennyiben a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozatát nem módosítja, illetőleg nem vonja 

vissza, továbbá az eljárás alá vont személy javára módosított határozat ellen ismételten kifogást terjesztenek elő, 
az iratokat a szabálysértési hatóság az illetékes helyi bírósághoz teszi át.

90. §  (1) Az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást a szabálysértési hatóság elutasítja. E 
határozattal  szemben  a  közléstől  számított  három  napon  belül  az  illetékes  ügyészségen  panaszt  lehet 
előterjeszteni. A panaszt a 86. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elbírálni.

90.§

Milyen határozatot kell hozni, ha a kifogás elkésett, de azt a szabálysértési 
hatóság nem észlelte vagy nem vizsgálta? 

A bíróság az Sztv. 93.§ (1) bekezdés a./ pont alapján megállapítja hatásköre hiányát, 
minthogy nem nyílt meg ténylegesen a bírósági út, s a fenti jogszabályhely alapján az 
ügy áttételéről határoz, azaz visszaküldi a szabálysértési hatóságnak figyelemmel az 
Sztv. 90.§ (1) bekezdésében foglaltakra. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

(2) A szabálysértési hatóság a kifogás beérkezését követő nyolc napon belül - amennyiben a kifogás érvényes 
és nem kerül sor a 89. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazására - az iratokat a további eljárás lefolytatása 
céljából megküldi az illetékes helyi bíróságnak.

(3)  Ha a kifogást  a  jogosult  visszavonta,  a  visszavonásnak a szabálysértési  hatósághoz érkezése napján a 
határozat jogerőssé válik.

IX. Fejezet

ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET

91. § (1) Az ügyész e törvényben szabályozott eltérésekkel gyakorolja az ügyészségről szóló jogszabályokban 
meghatározott  törvényességi  felügyeleti  jogait  a  szabálysértési  hatóságok  eljárása,  határozata  (intézkedése) 
felett.

(2) A szabálysértési  ügyben benyújtott  óvásnak a kifogásolt  határozat  (intézkedés) végrehajtására halasztó 
hatálya van.

(3) Az elkövető terhére óvásnak csak a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül van 
helye.

(4) Ha a szabálysértési hatóság az óvást alaposnak tartja, a törvénysértő rendelkezést köteles nyolc napon 
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belül hatályon kívül helyezni vagy módosítani, és erről egyidejűleg az ügyészt értesíteni.
(5) Ha a szabálysértési hatóság az óvással nem ért egyet, köteles a kifogásolt rendelkezésre vonatkozó iratokat 

az óvással  és az észrevételeivel együtt az óvás elbírálásától számított  nyolc napon belül az ügyész egyidejű 
értesítése mellett a bíróságnak megküldeni.

(6) A bíróság az óvásról egyesbíróként, az iratok alapján, harminc napon belül indokolt végzéssel határoz, 
melyben az óvásnak helyt ad vagy azt elutasítja. A bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(7)  Ha  a  bíróság  az  óvásnak  helyt  ad,  a  szabálysértési  hatóságot  az  óvásban  indítványozott  eljárás 
lefolytatására kötelezi.

(8) A bíróság az óvás elbírálását követően az ügy iratait, határozatának kiadmányaival együtt, visszaküldi a 
szabálysértési hatóságnak. A bíróság határozatának egy kiadmányát közvetlenül az ügyésznek küldi meg.

(9) Ha az ügyész az óvást visszavonja a bíróság az iratokat intézkedés nélkül visszaküldi a szabálysértési 
hatóságnak.

91.§

Az  ügyész  felülvizsgálva  a  rendőrség  elővezető  parancsát  megállapítja  
óvásában, hogy az törvénysértő. A rendőrség hivatkozva az ügyészi óvásra 
megkeresi  a  bíróságot,  hogy  helyezze  hatályon  kívül  a  pénzbírságot 
átváltoztató határozatát, mivel azt nem tudja végrehajtani. Mi a teendő?
(Sztv. 78.§ (4) bekezdés szerint a szabálysértési  hatóság által  elrendelt  
elővezetés az ügyész jóváhagyásával hajtható végre.)

Az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  végrehajtásának  részletes 
szabályairól szóló 7/2000. (III.29.) IM-BM együttes rendelet 3.§ (1) (2) bekezdése 
határozza  meg,  hogy  a  büntetésként  kiszabott  elzárás  illetve  pénzbírságot 
helyettesítő elzárás foganatosításáról  a rendőrség intézkedik (az elkövető lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti rendőri szerv). Ügyészi óvásnak csak a szabálysértési 
hatóság határozata, intézkedése ellen van helye az Sztv. 91. § (1) bekezdése alapján 
mely  szerint  az  ügyész  e  törvényben  szabályozott  eltérésekkel  gyakorolja  az 
ügyészségről szóló jogszabályokban meghatározott törvényességi felügyeleti jogait a 
szabálysértési hatóságok eljárása, határozata (intézkedése) felett.

Fentiek  alapján  a  bíróságot  nem  köti  a  rendőrség  kényszerintézkedésének 
végrehajtásával szemben bejelentett ügyészi törvényességi felügyeleti intézkedés.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

X. Fejezet

A BÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS

Általános szabályok

92. § (1) A bíróság a szabálysértési ügyben egyesbíróként jár el.
(2) A bíróság szabálysértési ügyben végzéssel határoz. A bíróságnak az ügydöntő határozatban a kifogásról 

kell döntenie, ügydöntő végzését „A Magyar Köztársaság nevében” hozza.
(3) A bíróságot a tényállás ténybeli és jogi elbírálásában a szabálysértési hatóság határozata nem köti.

92.§



99

Érvényesül-e a szabálysértési eljárásban a feljelentéshez kötöttség elve?

Először is tisztázni kell, hogy a feljelentéshez kötöttségen mit is kell érteni.
A  82.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  szabálysértési  eljárás  feljelentés,  illetőleg  a 
szabálysértési  hatóság  részéről  eljáró  személy  észlelése  vagy  tudomása  alapján 
indulhat meg, így e vonatkozásban nincs feljelentéshez kötöttség, hiszen az eljárás 
más módon is megindulhat.

Abban  a  kérdésben,  hogy  a  feljelentéshez  kötöttséget  értelmezhetjük-e  egyfajta 
vádhoz kötöttség elveként, az alábbiak pontosítása szükséges kifogással kapcsolatos 
ügyekben:

Ha  a  feljelentés  alapján  megindult  eljárásban  más  szabálysértés  elkövetésére  is 
bizonyítékok merülnek fel, akkor az elévülési határidőn belül azt is el lehet bírálnia az 
I. fokú szabálysértési hatóságnak.

A feljelentésben foglalt adatok, tények (nem tényállás) az eljáró  bíróságot kötik a 
tekintetben, hogy azokat ki kell meríteni, a feljelentés elbírálása során, de azokon 
túlterjeszkedni nem lehet, hiszen az I. fokú szabálysértési hatóságnak van hatásköre 
a szabálysértés miatti felelősségre vonásra.

A szabálysértési eljárásban a feljelentés a „vád”. Ezért megfelelően érvényesülnie kell 
a  Be.  2.§-a  szerinti  alapvető  rendelkezésének.  Így  annak  is,  hogy  ez  a  bíróság 
eljárásának  alapja  melynek  [Sztv.  82.§  (1)  bekezdés:  A  szabálysértési  eljárás 
feljelentés (…) alapján indulhat meg], törvényesnek kell lennie. A bíróság csak az 
abban jelölt személyről és cselekményről dönthet, valamint köteles azt kimeríteni és 
azon túl nem terjeszkedhet.

A  feljelentés  egy  olyan  aktus,  amely  alapján  a  hatósági  eljárás  megindul.  Ha  a 
szabálysértési hatóság képviseletében eljáró szabálysértési előadó a feljelentést nem 
meríti  ki,  úgy  nem  biztos,  hogy  a  határozat  tényállása  tükrözi  a  feljelentésben 
foglaltakat. Kérdés, hogy beszélhetünk-e feljelentéshez kötöttségről vagy határozati 
tényálláshoz kötöttségről, hiszen az eljárás alá vont személy sok esetben nem kap 
feljelentést,  nincs  tudomása  a  szabálysértési  hatóság  részéről  eljáró  személy 
észleléséről,  mindössze a neki kézbesített határozatból tudja megállapítani,  milyen 
cselekmény miatt vonták felelősségre. Van tehát feljelentéshez kötöttség, hiszen az 
eljárás alá vont személy védekezéshez való joga csorbul, ha olyan cselekmény miatt 
is marasztaljuk, amelyet még a feljelentés sem tartalmazott. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(4)  A bíróság  az  eljárás  alá  vont  személy  terhére  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.

92.§
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Súlyosítási tilalom: 

Az Sztv. 92.§ (4) bekezdése szerint a bíróság az eljárás alá vont személy terhére a 
szabálysértési  határozatban  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.

A bírósági titkárok az Sztv. 92.§ (4) bekezdésére hivatkozással  tárgyalás mellőzése 
során nem súlyosítanak figyelemmel arra, hogy nem tartanak tárgyalást.

Ezzel  szemben ezen jogszabályhely nem értelmezhető úgy, hogy a bírósági  titkár 
tárgyalás mellőzése során hozott határozatában ne súlyosíthatná a szankciót, ha pl. 
észleli,  hogy az első fokú szabálysértési  hatóság határozatában rögzített  tényállás 
jogi  minősítése  nem  törvényes,  az  magasabb  büntetési  tétellel  fenyegetett 
szabálysértés.

Erre az Sztv. 94.§ (2) bekezdés b/ pontja ad törvényi felhatalmazást mely szerint a 
bíróság szabálysértési hatóság határozatát megváltoztatja, ha jogszabályt helytelenül 
alkalmazott. Itt a törvényi rendelkezés nem köti meg a jogalkalmazót egyik irányban 
sem.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

(5) Ha a kifogás kizárólag az elkobzásra, a kártérítésre vagy az eljárási költségre vonatkozik, a bíróság csak 
ezekben a kérdésekben határoz.

(6)  A határozat  rendelkező részből  és  indokolásból  áll.  Az ügydöntő határozat  indokolása -  ha e törvény 
másképp nem rendelkezik - tartalmazza a tényállást, a bizonyítékok értékelésével a határozat rendelkezéseinek 
indokait, és megjelöli a határozat alapjául szolgáló jogszabályokat.

(7)  A pervezető végzést  nem kell  indokolni.  A bizonyítási  indítvány elutasításának  indokait  az  ügydöntő 
végzésben kell kifejteni.

(8)  A bíróság az ügy elbírálását  követően a szabálysértési  ügy iratait  határozatának kiadmányaival  együtt 
visszaküldi a szabálysértési hatóságnak.

92.§

a.) Az (5) bekezdés esetében a bíróság kizárólag az elkobzás, a kártérítés vagy az 
eljárási költség kérdésében határoz, a 93.§ rendelkezései alapján azonban, ha ennek 
feltételei  fennállnak, megszüntetheti  az eljárást; illetve hatályon kívül helyezheti  a 
szabálysértési hatóság határozatát [93.§ (1) bekezdés c./ pont, (2) bekezdés].
b.) A 92.§ (8) bekezdéséből és a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott 
dolgok  kezeléséről  és  értékesítéséről  szóló  39/2009.  (XII.22.)  PM  rendelet  
rendelkezéseiből  következik,  hogy a szabálysértési  eljárásban a kifogás  elbírálását 
követően a határozat végrehajtása a szabálysértési hatóság feladata. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.)  értelmezésével  kapcsolatban   kialakított  2000.El.II.C.1/5.  számú hatályosított  álláspontjai  (Bírósági  Határozatok 
2000/11. szám, Fórum rovat) 

92/A. §
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Ki  kézbesítse  a  jogerős  határozatot?  

Nemcsak a szabálysértési törvény végrehajtása, illetőleg alkalmazása során feltétel, 
hanem  részben  hasonló  feltételeket  támasztó  büntetőeljárási  törvényben  foglalt 
feltétel mutatkozik meg abban, hogy az eljárás alá vont személynek tudni kell azt 
dátumszerűen, hogy mikor emelkedett jogerőre az ügyében hozott határozat.  

Tekintettel arra, hogy az Sztv. 111.§ (1) bekezdése alapján a jogerőtől kezdődik a 
teljesítési  határidő.  Az  említett  feltétel  egyébként  a  törvény  hatályba  lépésekor 
megtartott kollégiumvezetői értekezleten is egyértelműen kifejezésre jutott. 

Az  előbbiekből  következik  az  is,  hogy  amennyiben  a  bíróság  előtti  eljárásban 
emelkedik jogerőre a határozat, akkor a bíróság jogerősíti azt, az iratokat visszaküldi 
az Sztv. 92.§ (8) bekezdése alapján a szabálysértési hatóságnak, s ezt követően a 
szabálysértési hatóságnak vagy a jogerősítési záradékkal ellátott határozatot, vagy a 
jogerőről szóló értesítést kell kézbesítenie az eljárás alá vont személynek, mégpedig 
tértivevénnyel. 

Amennyiben az ügy a szabálysértési hatóság előtt fejeződik be jogerősen, ugyanez az 
eljárás követendő, s amennyiben az ügy elzárásra, átváltoztatásra kerül a bírósághoz, 
úgy vizsgálnia kell a fentieket, s adott esetben az Sztv. 112.§ (3) bekezdés szerint kell 
eljárnia. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Ki  hajtja  végre  a  kifogás  elbírálása  után  a  határozatot?  

A szabálysértési hatóság. 

Az  Sztv.  92.§  (8)  bekezdés,  valamint  az  Sztv.  112.§  (5)  bekezdés  alapján, 
figyelemmel az Sztv. 111.§-ában is rögzítettekre az elzárás, illetőleg a pénzbírságot 
helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III.29.) IM-
BM  együttes  rendelet  7.§  (1)  bekezdése,  továbbá  a  szabálysértési  eljárás  során 
lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről szóló 39/2009. (XII.22.) 
PM rendeletben rögzítettekre. 
Dr. Balla Lajos a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Kollégiumvezetője 2001.El.II.C.6/4. számú hatályosított állásfoglalása a Szabálysértési törvény alkalmazása során felmerült 
néhány jogértelmezési probléma témakörében

A kifogásban foglaltakon túlterjeszkedhet-e a bíróság, így például lehet-e 
mérsékelni a pénzbírságot, ha ezt nem sérelmezték a kifogásban, hanem 
csak  például  a  járművezetéstől  eltiltás  elengedését  kérték?  

A  kifogásban foglaltakon a bíróság túlterjeszkedhet  tekintettel arra, hogy amikor a 
kifogásról dönt, a  határozatot teljes terjedelmében vizsgálja felül, s az Sztv. 92.§ (3) 
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bekezdése  alapján  a  bíróságot  a  tényállás  ténybeli  és  jogi  elbírálásában  a 
szabálysértési hatóság határozata nem köti. 

A kifogással nem érintett részben sem áll be tehát részjogerő, így például a bíróság 
akkor is megszüntetheti az eljárást az Sztv. 93.§ (1) bekezdés c./ pontja alapján, ha 
egyébként a kifogás csak enyhítésre irányult. Az említett körben szeretném felhívni a 
figyelmet  az  Sztv.  92.§  (4)  bekezdésében  foglaltakra,  miszerint  a  szabálysértési 
határozat  egy-egy  adott  rendelkezését  kell  vizsgálni,  s  az  adott  rendelkezésnél 
hátrányosabb  rendelkezést  nem  lehet  hozni  a  kifogás  elbírálása  kapcsán. 
(megjegyzés.:  ha  a  rendelkezés  törvényes)
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Szükséges-e az elsőfokú szabálysértési hatóság részére tárgyalás tartása 
esetén a bírósági  titkár által  korábban hozott  tárgyalás nélküli  végzést 
megküldeni, ha azt a bíróság a tárgyaláson hatályon kívül helyezte?

Az elsőfokú szabálysértési hatóság részéről a kérés mindenképpen indokolt, hiszen 
amennyiben a tárgyalás tartása iránti kérelem nem vezet eredményre és a bíróság a 
bírósági  titkár  által  tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzést  tartja  hatályban,  úgy a 
tárgyaláson  hozott  végzéssel  együtt  kötelező  is  a  tárgyalás  mellőzésével  hozott 
végzés  megküldése,  hiszen  a  végrehajtandó  rendelkezést  az  tartalmazza. 
Amennyiben a tárgyalás mellőzésével hozott végzést a tárgyaláson a bíró hatályon 
kívül helyezi,  szintén indokolt a tárgyalás mellőzésével hozott végzés megküldése, 
bár  végrehajtandó rendelkezést  nem tartalmaz,  de a szabálysértési  hatóságnak a 
teljes iratanyag rendelkezésre kell, hogy álljon. (Pl.: iratbetekintésnek eleget tudjon 
tenni) 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

Intézkedések a kifogás alapján

93. § (1) A bíróság a kifogás beérkezését követően nyolc napon belül megvizsgálja, hogy helye van-e
a) az ügy áttételének,
b) az eljárás felfüggesztésének,
c) az eljárás megszüntetésének,

és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.
(2)  A bíróság  a  szabálysértési  hatóság  határozatát  hatályon  kívül  helyezi  és  az  iratokat  a  szabálysértési 

hatóságnak megküldi, ha
a) a határozatot a szabálysértési hatóságnak törvényben kizárt tagja hozta;
b) a szabálysértési hatóság nem a hatáskörében járt el, illetőleg a hatáskörét túllépte.

93.§

A kifogás alapján a bíróság az Sztv. 93.§ (1) bekezdés c./ pontjának esetében a 84.§ 
(1) bekezdésében felsorolt valamennyi okból megszüntetheti az eljárást. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
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szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Milyen  döntést  kell  hozni  akkor,  ha  az  iratok  tartalma  alapján  nem 
megalapozott  a  szabálysértési  határozat  szerinti  tényállás?  

Amennyiben  a  szabálysértési  hatóság  által  meghozott  határozat  tényállása  nem 
megalapozott az Sztv. 84.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontja szerinti körben, akkor az 
Sztv. 93.§ (1) bekezdés c./ pontja alapján az eljárás megszüntetésének van helye, s 
ez  semmiféle  jogorvoslattal  nem  támadható  meg,  minthogy  erre  nézve  nincs 
jogorvoslati  lehetőséget  biztosító  szabálysértési  törvénybeli  szabály.  

Az Sztv. 52.§ (1) bekezdése alapján a bíróságnak az ügy megítélése szempontjából 
lényeges körülményeket kell tisztázni, s amennyiben a rendelkezésre álló adatok az 
érdemi döntés meghozatalához nem elegendőek, a tényállás tisztázása érdekében 
bizonyítást folytat le. Az Sztv. ezen szabálya az V. fejezetben „A bizonyítás általános 
szabályai” cím alatt találhatóak, azonban a bíróság ezen kötelezettségének az Sztv. X. 
fejezetének  a  bíróság előtti  eljárásra  vonatkozó  szabályai  mellett  nem tud eleget 
tenni, ugyanis csak a következőket teheti: 

Az  ügy  áttétele,  felfüggesztése  és  megszüntetése  felől  dönthet  az  Sztv.  93.§  (1) 
bekezdése a-c./ pontjai alapján, a (2) bekezdés alapján hatályon kívül helyezheti a 
szabálysértési  hatóság  határozatát  (a  megalapozatlanság  azonban  nem ok  erre), 
végül az Sztv. 94.§ (2) bekezdés a./ és b./ pontja alapján vagy hatályban tartja a 
szabálysértési hatóság határozatát, vagy megváltoztatja az ott írt feltételek mellett. 

Az említett jogi szabályozásból következik az, hogy a bíróságnak csak az Sztv. 93.§ 
(1) bekezdés c./ pontja áll a rendelkezésére, azaz ha a szabálysértési hatóság által 
meghozott tényállás nem megalapozott az Sztv. 84.§ (1) bekezdés a./ és b./ pontja 
szerinti  körben,  akkor  ez  az  eljárás megszüntetésének oka a fenti  jogszabályhely 
alapján, s így a kifogás alapján indult eljárásban a bíróság Sztv. 93.§ (1) bekezdés c./ 
pontja  alapján  meg  kell,  hogy  szüntesse  az  eljárást.  
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Meg lehet-e szüntetni az eljárást abban az esetben, ha a bíróság az Sztv.  
93.§ (1) bekezdésében jelzett 8 napon belül nem határoz, ezt a határidőt 
túlhaladja?  

Az előbbinek nincs akadálya tekintettel arra, hogy a fenti törvényhelyen írt 8 nap nem 
tekinthető jogvesztő határidőnek. Azt, ha egy határidő jogvesztő, a törvénynek külön 
ki  kell  mondania,  ilyen  szabályozást  szabálysértési  törvény  nem  tartalmaz.  Az 
előbbiekből  adódóan  a  jelzett  törvényhely  szerinti  8  napot  nem  lehet  jogvesztő 
határidőnek tekinteni, azaz az eljárást meg lehet szüntetni az előbbiekből adódóan 8 
napon túl is. 
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Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Ha  a  kifogásolt  határozat  hatályon  kívül  helyezésére  kerül  sor,  a 
szabálysértési hatóságot új eljárásra kell-e utasítani?

A törvény erről  nem rendelkezik,  az  új  eljárásra  utasítást  nem teszi  lehetővé, ha 
megalapozatlan a a szabálysértési hatóság határozata.

A 93.§ (2) bekezdése ugyanis a szabálysértési hatóság határozatának hatályon kívül 
helyezéséről és az iratok megküldéséről rendelkezik a szabálysértési hatósághoz. A 
101.§ (1) bekezdése pedig adott esetben a szabálysértési hatóság határozatának a 
hatályon kívül helyezéséről és az eljárás megszüntetéséről rendelkezik.

Az Sztv. 93.§ (2) bekezdése szerint a bíróság a szabálysértési hatóság határozatát 
hatályon kívül helyezi és az iratokat a szabálysértési hatóságnak megküldi, ha a) a 
határozatot  a  szabálysértési  hatóságnak  törvényben  kizárt  tagja  hozta;  b)  a 
szabálysértési hatóság nem a hatáskörében járt el, illetőleg a hatáskörét túllépte. 

A hatályon kívül  helyezés és iratmegküldés azon esetei,  amikor kizártság és nem 
hatáskörbeli eljárás történt, egyúttal új eljárás elrendelését is szükségessé teszik. A 
kizártságnál  az  alaphatározatot  hozó,  míg  a  hatáskör  sérelménél  a  valóban 
hatáskörrel rendelkező szabálysértési hatóságot kell új eljárásra utasítani. 

A  hatáskör  túllépésének  esete  például,  ha  szabálysértésként  valójában 
bűncselekményt bíráltak el. Az áttételről rendelkezhet maga a bíróság, tehát hatályon 
kívül helyezi a szabálysértési hatóság határozatát, megszünteti az eljárást és átteszi 
az ügyet a nyomozó hatósághoz. Ez kivétel az iratoknak a szabálysértési hatósághoz 
való visszaküldésének szabálya alól, de mégsem sérti azt, mert itt nincs végrehajtási 
teendője a szabálysértési hatóságnak, valamint kiiktathatunk egy felesleges további 
döntést, amelynek amúgy is igazodnia kellene a bírósági határozathoz, viszont elvileg 
nem  zárhatjuk  ki  azt  a  lehetőséget  sem,  hogy  a  szabálysértési  hatóság  nem 
akceptálja  a  bírósági  álláspontot  és  ismételten  maga  folytatja  le  az  eljárást.  Ezt 
célszerű megelőzni.

Egyéb esetekben a bíróság nem utasíthatja új eljárásra a szabálysértési hatóságot 
[ld. Sztv. 94.§ (2) bekezdés a)-b) pont, Sztv. 101.§ (1) bekezdés].
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A kifogás elintézése
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94.  §  (1)  Ha  a  93.  §-ban  írt  intézkedésre  nincs  szükség,  a  bíróság  a  kifogást  30  napon  belül  tárgyalás 
mellőzésével, az iratok alapján bírálja el.

94.§

Hogyan  döntsön  „az  iratok  alapján”  a  titkár,  ha  az  eljárás  alá  vont  a  
kifogásban új bizonyítékra hivatkozik?

A bírósági titkár a 94.§ (1) bekezdése értelmében csak az iratok alapján dönthet. Ha 
új bizonyítékra hivatkoznak, de azt iratokkal nem támasztották alá, akkor nem lehet 
felszólítani az eljárás alá vont személyt, hogy csatolja az iratokat. Ha nem csatolta, 
akkor  a  rendelkezésre  álló  iratok  alapján  kell  dönteni,  függetlenül  attól,  hogy  új 
bizonyítékra hivatkoztak.
Az iratok hiányára lehet utalni a kifogást elbíráló határozatban, így az eljárás alá vont 
személynek lehetősége van a tárgyalás tartására és az iratok becsatolására.

A kifogásban új tényt is lehet állítani, és új bizonyítékra is lehet hivatkozni [Sztv. 88.§ 
(3)  bekezdés].  Ennek  ellenére,  ha  a  93.§-ban  írt  intézkedésre  nincs  szükség,  a 
bíróság a kifogást 30 napon belül tárgyalás mellőzésével, az iratok alapján bírálja el, 
és  csakis  hatályban  tartó  vagy  megváltoztató  végzést  hozhat  [Sztv.  94.§  (1)-(2) 
bekezdés]. 

Az  "elbírálja"  kitételből,  továbbá  abból,  hogy  tárgyalásra  csak  a  tárgyalás 
mellőzésével  hozandó  határozattal  szembeni  tárgyalás  tartási  iránti  kérelemre 
kerülhet sor [Sztv.  95.§ (1) bekezdés] következik,  hogy nincs a bíróság belátásra 
bízva, hogy az elbírálást tárgyalás mellőzésével vagy tárgyalás tartásával végzi.  A 
bíróságnak  tehát  kötelezően  tárgyalás  mellőzésével  kell  döntenie,  s  az  ügyben 
hivatalból nem tűzhet ki tárgyalást.

A  tárgyalás  mellőzésével  való  kötelező  elbírálás  folytán  a  bíróságnak  akkor  is 
döntenie  kell,  amennyiben  egyébként  további  bizonyítás  felvételét  tartaná 
szükségesnek. A szabály aggályos, de egyértelmű. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
93.§-ához fűzve: „A kifogás alapján a bíróság az (1) bekezdés c) pontjának esetében 
az  Sztv.  84.§  (1)  bekezdésében  felsorolt  valamennyi  okból  megszüntetheti  az 
eljárást”. 

Ezért  törvényes  az  eljárás  megszüntetése  akkor  is,  ha  pl.  a  rendelkezésre  álló 
bizonyítékok elégtelensége folytán nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése 
[Sztv. 84.§ (1) bekezdés b) pont első fordulat], azaz az, hogy az eljárás alá vont 
személy  elkövette-e a  szabálysértést.  Nem lehet  kételyek mellett  a  szabálysértési 
hatóság határozatát hatályban tartani, s arra várni, hogy az eljárás alá vont személy 
„majd kéri tárgyalás tartását”.
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Amennyiben az új bizonyíték megalapozottnak látszik, a bíróság titkár akként bírálja 
el.  Ebben  az  esetben  lehetőség  van  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság 
megváltoztatására  és  a   szabálysértési  eljárás  megszüntetésére  is.Fontos 
megemlíteni azt is, miszerint az ártatlanság vélelme miatt az eljárás alá vont személy 
nem kerülhet hátrányba az új bizonyítékok, így például a tanúk megjelölése esetén 
amiatt, hogy az elsőfokú szabálysértési hatóság nem vonta vissza a határozatát és 
hallgatta  meg a  tanúkat.  A  bírósági  titkárnak  bizonyítási  eljárás  felvételére  nincs 
lehetősége, ezért célszerű ilyenkor is megfontolni az eljárás megszüntetését és nem 
tovább engedni tárgyalás tartása iránti kérelem alapján tárgyalási szakba az ügyet.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(2) A bíróság a szabálysértési hatóság határozatát
a) hatályban tartja, ha a kifogás alaptalan;
b) megváltoztatja, ha a szabálysértési hatóság jogszabályt helytelenül alkalmazott.

El kell-e a kifogást utasítani a határozat rendelkező részében, ha a bíróság  
a szabálysértési határozatot hatályában fenntartó rendelkezést hozott? 

Ha a bíróság az Sztv. 94.§ (2) bekezdés a./ pontja alapján hozza meg a határozatát, 
csak hatályban tartó rendelkezést hoz, azaz a kifogást nem kell elutasítani.
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Mi  a  követendő  eljárás  abban  az  esetben,  ha  a  szabálysértési  hatóság 
határozata ellen benyújtott kifogás elbírálása során észleli a bíróság, hogy 
a  szabálysértési  hatóságok  határozata  hiányos,  mert  a  határozat 
rendelkező része nem tartalmazza az Sztv. 87.§ (2) bekezdés d./ pontja 
szerinti átváltoztatás tartamát, csak annak a lehetőségére utal?

Az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  alapján  a  bíróság  megváltoztatja a 
szabálysértési hatóság határozatát és maga pótolja ezt a rendelkezést, minthogy ez 
esetben  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül  alkalmazott.  Ebben  az 
álláspontban  helytelen  alkalmazásnak  tekintendő  az  is,  amikor  jogszabályi 
rendelkezés  ellenére  nem  tartalmaz  valamilyen  jogszabályt.  Amennyiben  ettől 
eltekintve  a  kifogással  megtámadott  szabálysértési  határozat  helyes,  akkor  egyéb 
rendelkezéseit az Sztv. 94.§ (2) bekezdés a./ pontja alapján hatályban tartja.
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

A  kifogás  elbírálása  során  a  szabálysértési  hatóság  határozata 
kiegészíthető-e  a  bírósági  eljárásban,  vagy   –  a  jogorvoslati  beadvány 
elbírálása  után  –  csak  szabálysértési  hatóságot  lehet  kötelezni  a 
határozata kiegészítésére?

A  94.§  (2)  bekezdés  b)  pontja  értelmében  a  bíróság  a  szabálysértési  hatóság 
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határozatát  megváltoztatja,  ha  a  szabálysértési  hatóság  jogszabályt  helytelenül 
alkalmazott.  E  körben  tehát helye  van  a  szabálysértési  hatóság  határozata 
kiegészítésének. 

Az Sztv. 94.§ (2) bekezdése szerint a bíróság a szabálysértési hatóság határozatát a) 
hatályban  tartja,  ha  a  kifogás  alaptalan;  b)  megváltoztatja,  ha  a  szabálysértési 
hatóság jogszabályt  helytelenül  alkalmazott. Sztv. 101.§ (1) A bíróság a tárgyalás 
mellőzésével hozott végzést a tárgyalás eredményétől függően hatályban tartja, vagy 
határozatot  hoz,  amelyben  a  szabálysértési  hatóság  határozatát  hatályban  tartja, 
megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti. 

A megváltoztatás felöleli a „kiegészítést” is, vagyis azt a lehetőséget, hogy a bíróság 
pótolja  a  szabálysértési  hatóság  valamely  rendelkezését  (pl.  elkobzás,  eljárási 
költség). 

Megjegyzendő,  hogy  ha  bármely  lényeges  kérdésről  rendelkezett  a  szabálysértési 
hatóság, de jogszabályt helytelenül alkalmazott, akkor a 94.§.(2)bek. b) pont szerint 
megváltoztató a határozat. Ám ha ugyanazon lényeges kérdésről sem a rendelkező 
rész, sem az indokolás nem tesz említést - tehát nem jogszabály helytelen, hanem 
egyáltalán nem alkalmazása a kiinduló helyzet, úgy -már a 75.§. (4) bek. alapján 
kiegészítésre  vissza  kellene  küldeni  a  szabálysértési  hatóságnak.
Lényeges  még,  hogy  minden  hatóság  csak  a  maga  által  hozott  határozatot 
egészítheti ki. Így tehát a bíró vagy titkár által nem egészíthető ki a szabálysértési 
hatóság  határozata,  hanem  ha  nincs  helye  az  Sztv.  93.§  (1-2)  bek.  szerinti 
határozatoknak, úgy vagy a 94.§. (2) bekezdés b) pont szerint jár el, vagy a 75.§. (4) 
bekezdés  alapján.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(3)  A bíróság  a  kifogást  elbíráló  határozatában  rendelkezik  az  eljárási  költség  viseléséről.  A határozat 
rendelkező részének tartalmaznia kell a (4) bekezdésben, valamint a 95. § (5) bekezdésében foglaltakra történő 
figyelmeztetést.

(4) A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, az eljárás alá vont személy, a védő és a sértett a kézbesítéstől 
számított  nyolc  napon  belül  tárgyalás  tartását  kérheti.  A tárgyalás  tartására  irányuló  kérelemnek  a  végzés 
végrehajtására halasztó hatálya van.

94.§

A tárgyalás tartására irányuló kérelem előterjesztésére jogosultak felsorolása a (4) 
bekezdésben teljes. A törvényes képviselő, ha védőként jár el [48.§ (1) bekezdés b./ 
pont], tárgyalás tartását kérheti. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Ha a fiatalkorú elkövető az eljárás során nagykorúvá válik, megilleti-e a 
tárgyalás kérési jog a törvényes képviselőt? 
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A törvényes képviselőt ilyenkor a tárgyaláskérés joga már nem illeti meg, kivéve, ha 
a fiatalkorú elkövető a törvényes képviselőjének meghatalmazást adott a védelmének 
az ellátására.

Az Sztv. 94.§ (4) bekezdés első mondat: A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, 
az eljárás alá vont személy, a védő és a sértett a kézbesítéstől számított nyolc napon 
belül tárgyalás tartását kérheti. 

A  tételesen  felsoroltak  között  a  törvényes  képviselő  –  következetlenül,  mert 
kifogással élhet [Sztv. 88.§ (1) bekezdés] – eleve nem szerepel. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
94.§-ához fűzve: „A tárgyalás tartására irányuló kérelem előterjesztésére jogosultak 
felsorolása a (4) bekezdésben teljes.
A törvényes képviselő, ha védőként jár el [Sztv. 48.§ (1) bek. b) pont], tárgyalás 
tartását kérheti”.

A fiatalkorú törvényes képviselője nem gyakorolja a védői jogokat, ezért csak azokkal 
a jogokkal rendelkezik, amelyeket az Sztv. külön rendel neki (pl. kifogás - Sztv. 88.§ /
1/ bekezdés, perújítási kérelem - Sztv. 105.§ /1/ bekezdés c) pont, fellebbezés - Sztv. 
121.§  /1/  bekezdés),  viszont  nem  illeti  meg  pl.  a  panasz,  a  kérdezés,  az 
indítványtétel joga.

Az  elkövetéskori  fiatalkorú  státus  az  eljárás  során  mindvégig  megmarad,  még  a 
végrehajtás  során  is,  azaz  az  akkora  nagykorúvá  vált  elkövető  esetében  nincs 
átváltoztathatóság  közérdekű  munkára  és  elzárásra.  A  korhoz  kötött  törvényes 
képviselet  a fiatalkorú nagykorúvá válásával  megszűnik,  vagyis az ezen törvényes 
képviselet  - tipikusan a szülői felügyeleti jog - elenyészik.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(5) A sértett kizárólag kártérítést érdemben elbíráló rendelkezéssel kapcsolatban kérheti tárgyalás tartását. Ha 
a  tárgyalás  tartását  kizárólag a  sértett  kérte,  a  bíróság -  a  kérelem megalapozottsága esetén -  a  kártérítésre 
vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezi és a kártérítés megállapítását mellőzi.

Lehet-e  mérsékelni  a  szabálysértési  szankció  mértékét  (pénzbírság, 
eltiltás,  stb.)  akkor,  ha  a  kifogáshoz  alkalmazott  jogkövetkezmény 
enyhítésére  irányul,  a  bíróság  azonban  azt  állapítja  meg,  hogy  a 
szabálysértési  hatóság  helyesen  alkalmazta  a  jogszabályokat?

Amennyiben a kifogás alapján eljáró bíróság azt állapítja meg, hogy az alkalmazott 
joghátrány nem felel meg az Sztv. 23.§-ának, akkor enyhítheti azt, s ez esetben az 
Sztv.  94.§  (1)  bekezdés  b./  pont  alapján  megváltoztató  határozatot  kell  hoznia.  
Ehhez  nem  szükséges  az,  hogy  a  kifogásban  olyan  új  adatok  szerepeljenek, 
amelyekről  a  szabálysértési  hatóságnak  a  határozata  meghozatalakor  nem  volt 
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tudomása.  

A  szabálysértési  törvény  az  Sztv.  23.§  határozza  meg  a  szabálysértés  miatt 
alkalmazható  jogkövetkezmények  –  büntetések  és  intézkedések  elveit,  így 
amennyiben a bíróság megítélése szerint a szabálysértési hatóság által alkalmazott 
joghátrány  nem  felel  meg  az  Sztv.  23.§-ának,  akkor  eleve  nem  lehet  azt 
megállapítani, hogy a szabálysértési hatóság helyesen alkalmazta a jogszabályokat, 
hanem éppen azt, hogy helytelenül alkalmazta az Sztv. 23.§-át, amely maga után 
vonja  az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  szerint  megváltoztató  határozat 
meghozatalát.
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Amennyiben  a  bíróság  az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  szerint  
megváltoztatja  a  szabálysértési  hatóság  határozatát,  szükséges-e 
rögzíteni azt, hogy a megváltoztatással nem érintett részében hatályban 
tartja  a  szabálysértési  határozatot,  kell-e  erről  kifejezett  rendelkezést 
hozni?  

A  bíróság  határozata  egyidejűleg  tartalmazhat  megváltoztató  és  hatályban  tartó 
rendelkezést  is.  Amennyiben  megváltoztatja  a  szabálysértési  hatóság  határozatát 
tekintettel arra, hogy az jogszabályt helyzetül alkalmazott, az egyértelmű értelmezés 
alapján célszerű rögzíteni azt, hogy egyéb megváltoztatással nem érintett részében 
hatályban tartja a szabálysértési határozatot. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Amennyiben a kifogás alapján indult bírósági eljárásban a bíróság csupán 
a pénzbírság átváltoztatási kulcsát tartja súlyosnak, akkor megváltoztató 
vagy  hatályban  tartó  végzést  kell  hoznia?  

A szabálysértési határozatot meg kell változtatni akkor is, ha a bíróság csupán az 
átváltoztatási  kulcsot  módosítja,  s  az  Sztv.  94.§  (2)  bekezdés  b./  pontja  alapján 
hozott  megváltoztató  határozat  jogszabályi  alapja  az  Sztv.  23.§-a,  azaz  ennek 
helytelen alkalmazását kell megállapítani.

A pénzbírság, s annak elzárásra történő átváltoztatása során az ún. átváltoztatási 
kulcs  meghatározása  az  Sztv.  II.  fejezetében  a  szabálysértés  miatt  alkalmazható 
jogkövetkezmények  cím  alatt  található,  s  vonatkozik  rá  az  Sztv.  23.§-a,  azaz  a 
jogkövetkezménybe beletartozik az ún. átváltoztatási kulcs helyes meghatározása is. 

Egyébként az átváltoztatási kulcs meghatározása során törekedni kell arra, hogy az 
elzárásra  átváltoztatásnál  az  maradéktalanul  osztható  legyen  a  pénzbírsággal, 
azonban ha ez nem osztható maradéktalanul,  ez nem tekinthető törvénysértőnek, 
nincs  ugyanis  az  Sztv-ben  olyan  szabály,  amely  a  maradék  nélküli  oszthatóság 
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követelményét állítaná fel. 

Szintén a jelzett törvényi szabályozásból következik az is, hogy az 1.000-3.000 Ft-os 
jogszabályi  előírás  mellett  az  átváltoztatási  kulcs  bármely  közbülső  –  nem 1.000 
léptékű  –  átváltoztatási  kulcsot  is  meg  lehet  határozni.  Az  előbbiekből  adódóan 
természetesen nem helyes az a szabálysértési hatósági gyakorlat, amely csak 1.000 
Ft-os  vagy ahhoz közelítő  átváltoztatási  kulcsot  ismer,  s  ezáltal  magas az elzárás 
tartama.
 
Az  említett  körben  is  szem előtt  kell  tartani  az  Sztv.  23.§  szerinti  differenciálás 
követelményét. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

A kifogás elbírálása s az iratok visszaküldése után mi marad a bíróságnál?

Az  említett  kérdés  jelentkezik  akkor  is,  ha  a  bíróság  az  Sztv.  111.§  (11)-(14) 
bekezdés, illetve a 112.§ szerint jár el. A követendő megoldás úgy gondolom és ez 
lehetséges, hogy a jelenlegi gyakorlatot is némiképp megváltoztatja az alábbi:

Minden  eredeti  bírósági irat a bíróságon marad, valamint egy kiadmány a bíróság 
határozatából.  Továbbá  a  kifogás  egy  példánya  vagy  másolata,  a  megtámadott 
szabálysértési határozat másolata, továbbá a szabálysértési hatóság átirata, amellyel 
a kifogást megküldte. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Mi  az  eljárás  akkor,  ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a  kifogásában 
bizonyítást  ajánlott  fel? 

A bíróság a bizonyítás felől nem dönthet, hanem  az iratok tartalma alapján hozza 
meg az Sztv.  94.§ (2)  bekezdés  a./  és  b./  pontja  szerinti  határozatát,  s  csak az 
indokolásban foglalkozik azzal, hogy a tárgyalás tartására irányuló kérelem esetén 
van lehetőség további bizonyításra. 

Amennyiben  a  kifogásban  felajánlott  bizonyítás  okirati  bizonyítás,  azaz  ilyeneket 
csatol be az eljárás alá vont személy, akkor ez az iratok tartalmává válik, s minthogy 
az Sztv. 94.§ (1) bekezdés alapján a bíróság a kifogást az iratok alapján bírálja el, így 
ezzel együtt bírálja el a kifogást. 

Abban  az  esetben,  ha  az  iratok  tartalma  alapján  a  határozat  már  eleve 
megalapozatlan,  a  bíróság  megítélése  szerint  akkor  helye  van  az  eljárás 
megszüntetésének, úgy és akkor, ahogy már erről korábban szó volt. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében
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Hirdetményi kézbesítésnek helye van-e a szabálysértési eljárásban, s ha 
igen, milyen esetekben? Mit tehet a bíróság, ha az eljárás alá vont személy 
ismeretlen helyen tartózkodik,  különösen,  ha a lakó-,  vagy tartózkodási  
helye  a  szabálysértési  eljárás  során  válik  ismeretlenné  (pl.:  ismeretlen 
helyre költözik)?

Mi  a  teendő  (kifogásos  ügyben)  abban  az  esetben,  ha  az  értesítés  
„ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a lakcímnyilvántartó új adatot nem 
közöl,  a  rendőrhatóság  megkeresése  a  tartózkodási  hely  felkutatása 
végett  eredményre  nem  vezetett,  az  elkövető  büntetés  végrehajtási  
intézetben  sem  tartózkodik?  Alkalmazható-e  az  ismeretlen  helyen  lévő 
elkövetővel  szemben  hirdetmény  útján  történő  értesítés  a  Be.  analóg 
alkalmazásával,  ugyanis  az  Sztv.  a  hirdetményi  idézés  fogalmát  nem 
ismeri?

Ha  a  szabálysértési  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  válik 
ismeretlenné az eljárás alá vont személy lakcíme, mi a teendő a bíróságra 
érkező, pénzbírság elzárásra átváltoztatásra irányuló eljárásokkal, illetve 
kérelmekkel?

Elzárással  is  sújtható  szabálysértéses  ügyben,  ha  az  eljárás  alá  vont 
személy  tárgyalásra  szóló  idézése  "ismeretlen  helyre  költözött"  postai  
jelzéssel érkezik vissza, a lakcímnyilvántartó eredménytelen megkeresését 
követően  helye  van-e  az  eljárás  felfüggesztésének  az  Sztv.  67.§  (1) 
bekezdés b.)  pontja  alapján,  avagy a megszüntetés  a  helyes  eljárás  az 
Sztv.  84.§  (1)  bekezdés  b.)  pontja  alapján,  figyelemmel  a  84.§  (2) 
bekezdésére?

A 74.§ rendelkezései értelmében a szabálysértési eljárásban nincs helye hirdetményi 
kézbesítésnek.

A  másik  kérdés  vonatkozásában  kétféle  törvényes  megoldás  is  van.  Az  egyik 
értelmében alkalmazni kell a 67.§ (1) bekezdés b) pontját, vagyis az eljárást fel kell 
függeszteni, ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte az ügy érdemi elbírálását 
nem teszi  lehetővé.  Ilyenkor  az  elévülési  idő  letelte  előtt  még  egyszer  meg  kell 
kísérelni az eljárás alá vont személy felkutatását, majd az elévülést követően a 84.§ 
(1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást meg kell szüntetni.

A másik megoldás szerint a 84.§ (1) bekezdés b) pontja alapján kell eljárni, vagyis az 
eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás alá vont személy tartózkodási helye nem 
állapítható meg és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Ilyen esetben a 
megszüntetés ellenére az elévülésig kell az aktát nyilvántartásba tenni, az elévülés 
előtt (lsd: 6 hónapon belül) újra le kell  ellenőrizni a lakcímnyilvántartót, és ha új 
lakcím van, akkor az iratokat új számra kell lajstromozni.
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A hirdetményi  kézbesítésre a szabálysértési  eljárásban nincs lehetőség, mert  erre 
utalás  sincs  az  Sztv-ben.  Ezt  nem vitatva  szükséges  megjegyezni,  hogy  egy-egy 
speciális helyzetben lévő határ közeli,  vagy idegenforgalom szempontjából érintett 
terület  bíróságán,ahol  gyakorta  kell  eljárni  külföldi  eljárás  alá  vont  személlyel 
szemben esetenként az eljárás eredményes lefolytatását akadályozza ezen intézmény 
hiánya.

Sztv. 83.§ (3) bekezdés második mondata: Az ismeretlen helyen lévő eljárás alá vont 
személy, tanú, szakértő lakó-, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása céljából a 
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot kell megkeresni. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
83.§-ához fűzve: „A szabálysértési eljárásban az ismeretlen helyen levő eljárás alá 
vont  személy  lakó-,  illetve  tartózkodási  helyének  megállapítása  céljából  a  (3) 
bekezdés  szerinti  intézkedéseket  lehet  megtenni,  elfogatóparancs  kibocsátásának 
nincs  helye.  Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  elkövető  felkutatására  az  elzárás 
végrehajtása érdekében sem lehet elfogatóparancsot kibocsátani [7/2000. (III. 29.) 
IM-BM együttes rendelet 13.§].”

A  személy-  és  tárgykörözésről  szóló  2001.  évi  XVIII.  törvény  szerint  körözés:  az 
ismeretlen helyen lévő személy (…) felkutatása (…) érdekében végzett intézkedések 
összessége [1.§ (2) bekezdés a) pont]; körözés elrendelés: személy (…) felkutatására 
(…) illetőleg személy felkutatását, egyben elfogását és meghatározott hatóság elé 
állítását  elrendelő  határozat  (elfogatóparancs)  meghozatala  [1.§  (2)  bekezdés  b) 
pont];  a  körözést  személy  esetén  törvényben  (…)  meghatározott  hatóság,  szerv, 
személy (…) rendeli el [2.§ (1) bekezdés]. A körözés (elfogatóparancs) kibocsátására 
az Sztv. nem ad lehetőséget. 

Az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  végrehajtásának  részletes 
szabályairól szóló 7/2000. (III.29.) IM-BM együttes rendelet 13.§-a az Sztv. 83.§ (3) 
bekezdésével  megegyezően  kizárólag  a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás 
központi, vagy az elkövető utolsó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
helyi szervének megkeresését engedi. 

Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  terhelt,  illetve  a  bűncselekmény  elkövetésével 
alaposan  gyanúsítható  ismeretlen  személy  tartózkodási  helye  felkutatásának, 
lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének 
részletes szabályairól szóló 1/2003. (III.7.) IM rendelet a Be. 604.§ (2) bekezdésének 
a)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  lett  kibocsátva,  így  az  kizárólag  a 
büntetőeljárásra  vonatkozik.  Ebből  a  megközelítésből  sem  alkalmazható  körözés 
(elfogatóparancs) az eljárás alá vont személlyel (elkövetővel) szemben.

Elzárásra átváltoztatásos ügyben, ha az elkövető a postai jelzés szerint ismeretlen 
helyre  távozott  és  eredménytelen  volt  a  polgárok  személyi  adatait  és  lakcímét 
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nyilvántartó  hatóság  megkeresése,  a  bíróság  az  ügyet  nyilvántartásba  helyezi, 
lakcímfigyelő kibocsátása mellett. 

Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  kifogásos  ügyben  ismeretlen  helyre  távozott,  az 
eljárás  felfüggeszthető,  ha távolléte az ügy érdemi elbírálását  nem teszi  lehetővé 
[Sztv. 67.§ (1) bekezdés b) pont], de a cselekmény elkövetésétől számított két éven 
belül az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni [Sztv. 67.§ (2) 
bekezdés].  
Ha az eljárás alá vont személy elzárással is sújtható szabálysértés miatti bíróság előtti 
eljárásban ismeretlen helyre távozott, az eljárást meg kell szüntetni [Sztv. 84.§ (1) 
bekezdés b) pont], és a tartózkodási helye ismertté válása esetén az elévülési időn 
belül folytatni kell [Sztv. 84.§ (2) bekezdés].  
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Ha két eljárás alá vont esetén csak az egyik emel kifogást, a másik – akire  
hamarabb  jogerős  lesz  az  ügy  –  mikor  értesül  róla?  Kell-e  az  ő  
vonatkozásában előbb jogerősíteni a határozatot és neki kiküldeni, vagy 
csak  akkor  tudja  meg,  hogy  az  ő  vonatkozásában  fél  évvel  korábban 
jogerőre emelkedett a határozat,  mikor a kifogást emelő esetleg már a 
tárgyaláson is túl van?

Aki nem emel kifogást a határozattal szemben, arra nézve jogerősítési záradékkal kell 
ellátni a határozatot és azt neki meg kell küldeni.

Kifogás hiányában a szabálysértési hatóság határozata jogerőre emelkedik. A jogerő 
beállta  több-elkövetős  ügyben  értelemszerűen  elkövetőnként  vizsgálandó,  és  ha 
valamelyik  elkövető  vonatkozásában  nincs  kifogás,  akkor  a  határozatot  az  ő 
vonatkozásában  a  szabálysértési  hatóságnak  jogerősítenie  kell,  és  végrehajtandó 
rendelkezés esetén intézkednie a végrehajtás iránt.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A bíróságra felterjesztett kifogások elbírálói gyakorlatára van-e a bírósági 
titkároknak  valamilyen  iránymutatás  az  egységeshez  közeli  gyakorlat 
kialakításához  (pl.:  60.000  Ft-os  pénzbírság  –  figyelmeztetésre 
változtatása)?

A bírósági titkárok és szabálysértési ügyeket tárgyaló bírák egységes gyakorlatának 
kialakítása a bíróság számára is fontos feladat. A szabálysértési munka folyamán a 
bírósági  titkárok  között  a  szakmai  kapcsolatnak  folyamatosnak  kell  lennie. 
Szükségesek  a  szakmai  értekezletek,  a  jogszabályváltozások,  jogértelmezési 
problémák megbeszélése, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében. 
Egységes a gyakorlat abban, hogy bizonyos közlekedési szabályszegések, valamint 
szabálysértések  esetén  a  bíróság  következetesen  milyen  mértékű  pénzbírságot, 
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illetve  szükségszerűen  közúti  járművezetéstől  eltiltást  alkalmazzon.  Például  ittas 
vezetés szabálysértés esetén meghatározott véralkohol, illetve levegőalkohol értékhez 
tartozó  közúti  járművezetéstől  eltiltás  mértékére  van  kialakult  gyakorlat,  illetve 
kiemelt, alapvető, durva KRESZ szabályszegések esetén szükséges a magas összegű 
pénzbírság,  hosszabb  tartamú  közúti  járművezetéstől  eltiltás  alkalmazása.  Ilyen 
például  az  előzés  szabályainak  megszegése,  STOP  táblánál  elsőbbségadási 
kötelezettség megszegése, gyalogos átkelőhelynél gyalogos elütés, stb. 

Figyelemmel kell  lenni  ugyanakkor arra is,  mind a bírák,  mind a bírósági  titkárok 
munkájánál,  hogy  az  eseti  ügyekben  jogalkalmazói  függetlenségük  ne  sérüljön, 
illetve a jogkövetkezmények enyhítése esetén  a bíróság figyelemmel van a azon 
gyakorlati kívánalomra is, miszerint az Sztv. 23.§ alkalmazása esetén a jelentéktelen, 
kismértékű enyhítés nem alkalmazható, csak jelentős mértékű és lényeges enyhítés 
szükségessége  esetén  változtatható  meg  az  elsőfokú  szabálysértési  hatóság 
határozata. 

A közúti járművezetéstől eltiltás intézkedés kapcsán szintén egységesnek mutatkozik 
a  gyakorlat,  miszerint  1  hónapra  nem  enyhít  a  bíróság  figyelemmel  annak 
végrehajthatatlanságára. 

Konkrét  ügy  ismerete  nélkül  arra  csak  általánosságban  adható  válasz,  hogy  mi 
készteti  a  bírósági  titkárt,  hogy  60.000  Ft-os  pénzbírságot  figyelmeztetésre 
változtasson  át,  de  ennek  oka  lehet  a  rendőrkapitányságok  gyakorlatában  is 
megmutatkozó  nagyfokú  különbözőség,  így  például  egyes  rendőrkapitányság 
büntetés  kiszabási  gyakorlata  súlyosabb,  mint  más  rendőrkapitányságoké.   A 
kimagaslóan  súlyos  szankciókat  alkalmazó  rendőrkapitányságok  határozataiban 
foglalt büntetéseket, illetve intézkedéseket így rendszerint a bíróság enyhítve, a többi 
rendőrkapitányság gyakorlatához igazítja. 

Fel  kell  ugyanakkor  ismerni,  hogy  a  kérdés  feltevése  kritika  a  bírósági  határozat 
vonatkozásában, hiszen az egyedi határozatból mindenképpen ki kell derülnie, hogy 
mi volt az indoka a lényeges enyhítésnek, az nem történhet pusztán az Sztv. 23.§-ra 
történő formai  hivatkozással,  hanem pontos  és  részletes  indokát  kell  adni  annak, 
hogy a bírósági titkár vagy éppen a bíró milyen új bizonyítékot, személyi körülményt, 
sértetti  közrehatást,  egyéb  enyhítő  körülményeket  vett  figyelembe  döntése 
meghozatalakor. 

Megjegyzendő  ugyanakkor,  hogy  a  Büntető  Törvénykönyv  2010.  január  1-jét 
követően  bekövetkezett  pénzbüntetés  összegét  érintő  változásai  radikálisan 
csökkentették  a  pénzbírságok  enyhítését,  helyretéve  a  szabálysértések  és 
bűncselekmények  tárgyi  súlyát  tükrözendő  jogkövetkezmények  alkalmazásának 
arányosságát. 

Az  egységes  gyakorlat  kialakítását  segíti  továbbá,  ha  bizonyos  ügytípusokat  arra 
kijelölt  bírósági  titkár,  illetve  bíró  kapja.  A  büntetés  kiszabási  gyakorlat  ezen 
ügytípusoknál nagy szórást nem mutathat. Ezen intézkedésekkel igyekszik a bíróság 
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egységes gyakorlatot kialakítani a szabálysértési ügyek elbírálásakor. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

Ha a rendőrség, mint szabálysértési hatóság első fokon járművezetéstől 
eltiltás  intézkedést  alkalmaz  és  a  bíróság  kifogás  alapján  mellőzi  az  
eltiltást, a közúti közlekedési előéleti pontról szóló tájékoztatást a bíróság 
végzése  nem  tartalmazza.  Az  előéleti  pont  rögzítésének  tényéről  az 
érintett személyt a szabálysértési hatóságnak kell-e utólag értesíteni?

A közúti  közlekedési  előéleti  pontrendszerről  szóló  2000.  évi  CXXVIII.  tv.  3.§  (2) 
bekezdése szerint a szabálysértési ügyben eljáró hatóság és a fegyelmi hatóság által 
hozott  határozatban,  helyszíni  bírság  esetén  elismervényben  tájékoztatni  kell  az 
elkövetőt az elbírált cselekményhez jogszabály által rendelt pontok számáról. Ezen 
jogszabályhely  szerint  tehát  csak  a  szabálysértési  ügyben  eljáró  hatóság,  azaz  a 
rendőrség  kötelezettsége,  hogy  határozatában  rögzítse  az  elbírált  cselekményhez 
rendelt pontok számáról az elkövetőt. 

A törvény 3.§ (2) bekezdésének folytatása szerint a határozat megváltoztatása, illetve 
téves  tájékoztatás  miatt  az  első  fokon  eljárt  hatóság,  helyszíni  bírság  kiszabása 
esetén a helyszíni bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a 
szabályszegéshez rendelt pontszámról. 

A törvény magyarázata kiemeli, hogy ha a bíróság kifogás alapján megváltoztatta a 
határozatot  (a  rendőrség  által  kiszabott  járművezetéstől  eltiltást  mellőzte,  ennek 
következtében viszont a jogsértéshez, ha a jogszabály azt előírja előéleti pontszám 
járul)  a  szabálysértési  hatóság  az,  aki  a  határozat  visszaérkezése  után  küld  egy 
tájékoztatót az elkövetőnek.

Miután jelen törvény következetesen külön említi mindvégig a szabálysértési ügyben 
eljárt  hatóságot  és  a  bíróságot,  így  megállapítható,  hogy  csak  a  szabálysértési 
hatóságot terheli az a kötelezettség, hogy határozatában a szabályszegéshez rendelt 
pontszámot rögzítse s arról az elkövetőt tájékoztassa. 

A  törvény  3.§  (3)  bekezdése  ki  is  emeli,  hogy  a  bírósági  határozattal  elbírált 
cselekmény esetén is a rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előéleti 
pontrendszert nyilvántartó szerv (továbbiakban: nyilvántartó) tájékoztatja. Tehát még 
ezen  esetekben  sincs  olyan  kötelezettsége  a  bíróságnak,  hogy  a  határozatában 
rögzítse a szabályszegéshez rendelt pontszámot. 

A törvény 5.§ (2) bekezdése teljes összhangban van ezen rendelkezésekkel, miszerint 
a  pontrendszer  hatálya  alá  tartozó szabályszegést  elbíráló  szabálysértési  hatóság, 
fegyelmi hatóság és helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az (1) bekezdés a-
h./ pontig, a bíróság az (1) bekezdés a-g./ pontjaiban megjelölt adatokból a jogerőre 
emelkedéstől számított 8 napon belül értesíti a nyilvántartót.
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Figyelemmel  arra,  hogy  a  törvény  5.§  (1)  bekezdés  h./  pontja  tartalmazza  a 
szabályszegéshez rendelt pontszámot, így megállapítható, hogy a törvény mindössze 
a szabálysértési hatóságnak írja elő a nyilvántartó felé is az értesítési kötelezettséget, 
a bíróságot ezen kötelezettséggel nem terheli. 

Amennyiben  a  bíróság  kifogás  alapján  megváltoztatta  a  szabálysértési  hatóság 
határozatát  és  mellőzte  a  közúti  járművezetéstől  eltiltást,  helyette  a  jogsértéshez 
rendelt pontszámot megállapítaná, értelmét vesztené a törvény 3.§ (2) bekezdésben 
foglalt  rendelkezés,  miszerint  az  első  fokon  eljárt  hatóság,  azaz  a  szabálysértési 
hatóság  értesítené  az  elkövetőt  a  jogszabály  által  a  szabálysértéshez  rendelt 
pontszámról, hiszen azt a határozat is tartalmazná. 

Fentiekből következik, hogy helyes az a bírósági gyakorlat, amikor a jogszabály által 
a  szabálysértéshez  rendelt  pontszámról  nem  rendelkezik  akkor,  amikor  a 
szabálysértési hatóság határozatát megváltoztatva a közúti járművezetéstől eltiltást 
mellőzi, hiszen az első fokon eljárt szabálysértési hatóság törvényi kötelezettsége az 
elkövető értesítése ezen pontszámokról. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

A szabálysértési tárgyalás szabályai

95. §  (1) A bíróság tárgyalást tart, ha a szabálysértési hatóság határozata elleni kifogást elbíráló végzéssel 
kapcsolatban tárgyalás tartását kérik.

(2) A bíróság tárgyalása nyilvános.

95.§

a.) A  szabálysértési  tárgyalás  a  95.§  rendelkezései  szerint  nyilvános,  /azonban  a 
büntetőeljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával a nyilvánosság kizárható/. 
b.) Ha a bíróság az eljárás  alá  vont személyt  a tárgyalásra  azért  idézi  [95.§ (3) 
bekezdés], mert ő kérte a tárgyalást, de az idézés ellenére nem jelenik meg, az (5) 
bekezdés eseteiben úgy kell  tekinteni,  hogy a kérelmét visszavonta.  Nem lehet a 
távollétében  megtartani  a  tárgyalást,  ha  a  jelenlétét  a  bíróság  egyéb  okból 
szükségesnek tartja. 
c.) A tanút és a szakértőt, ha a meghallgatásuk szükséges, a tárgyalásra idézni kell, 
egyébként  a  tárgyalásról  értesíteni  sem  kell  őket.  Az  írásbeli  szakvéleményt  a 
tárgyaláson akkor is  fel  lehet használni,  ha a szakértő idézés ellenére nem jelent 
meg, de a bíróság az egyéb bizonyítás felvétele után a meghallgatását már nem 
tartja szükségesnek.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Zárt  tárgyalás  lehetősége.  Az  Sztv.  csak  nyilvános  tárgyalást  ismer,  de 
néha indokolt lehet a zárt tárgyalás, pl. erkölcsi okból.
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A „Média”  érdeklődésére  számot  tartó  ügyekben  a  tárgyalóteremben  a 
nyilvánosság biztosítása és a rendfenntartás körében a bírót érő szóbeli  
támadások határozott kezelésére milyen problémamegoldás létezik, amely 
egységessé tehetné a bírák fellépését?

A 95.§ (2) bekezdése értelmében a tárgyalás nyilvános, így zárt tárgyalás fő szabály 
szerint nem rendelhető el, a Be-nek a zárt tárgyalásra vonatkozó rendelkezései nem 
alkalmazhatók.

Tény,  hogy  gyakran,  rendbontások,  a  bíró  személyét  sértegető,  mocskolódó 
bekiabálások történnek a tárgyalóteremben a hallgatóság részéről,  illetőleg már a 
bíróság épülete előtt, vagy a bíróság folyosóján is.

Sajnálatos,  hogy  az  Sztv.  nem  biztosít  megfelelő  szankciókat  az  ilyen  jellegű 
rendbontások megfékezésére, egyedül a 81.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy 
az eljárás rendjének megzavarása miatt  rendbírságot lehet kiszabni, ami maximum 
50.000 forintig terjedhet.

Amennyiben a rend fenntartása megkívánja, a rendzavarót a tárgyalóteremből ki kell 
utasítani,  lehetőség  szerint  kivezettetni  akkor  is,  ha  a  tv.  erre  rendelkezést  nem 
tartalmaz. Ezt az intézkedést követeli meg szükség esetén a tárgyalás méltóságának 
megőrzése, és a bíró azon kötelezettsége, hogy a tárgyalás rendjét fenntartsa.  E 
nélkül,  szélsőséges  esetben a  tárgyalás  megtartása is  megakadályozható  lenne a 
rendzavaró(k) által, ennek teret engedni pedig nem szabad.
A probléma megoldását jogszabályi szinten kell a jogalkotónak rendezni.

Kizárólag  tehát  rendzavarás  esetén  érvényesülhet a  Legfelsőbb  Bíróság  Büntető 
Kollégiuma  és  a  megyei  bíróságok  (a  Fővárosi  Bíróság)  büntető  kollégiumainak 
álláspontja, melyet  (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 95.§-ához 
fűzött: „a) A szabálysértési tárgyalás a 95. § rendelkezései szerint nyilvános, azonban 
a büntetőeljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával a nyilvánosság kizárható”.

Bár  valóban  az  Sztv.  95.§  (2)  bekezdés  értelmében  a  szabálysértési  tárgyalás 
nyilvános, így zárt tárgyalás nem rendelhető el, azonban hivatkozás történhet a fenti 
2000. évi kollégiumi állásfoglalásra, mely lehetőség enged zárt tárgyalásra is. 

A  Magyar  Bíróképző  Akadémia  büntető  ügyszakos  bírák  számára  a  szabálysértési  eljárásról  tartott  kétnapos  (2010.  február  10-11.)  képzésének  szerkesztett 
összefoglaló munkaanyaga

Miként alakul a szabálysértési tárgyalás nyilvánossága?

Civil szervezetek képviselőjének jelenléte, illetve felvétel készítése miként 
lehetséges, megtiltható-e vagy sem?

A bíróság szabálysértési tárgyalása az Sztv. 95.§ (2) bekezdése alapján  nyilvános. 
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Eltérő rendelkezés hiányában zárt tárgyalás tartásának jogszabályi alapja nincs, mint 
ahogyan  a  Be.  ide  vonatkozó  rendelkezései  sem alkalmazhatóak  analóg  az  Sztv. 
felhatalmazása nélkül. A jogszabály ez irányú módosítása is régóta indokolt, ugyanis 
az Sztv. 81.§-ban meghatározott rendbírságon túl, semmilyen rendfenntartó eszköz 
nem áll a bíró, bírósági titkár rendelkezésére rendzavarás esetén.
Ezzel egyező egységes álláspontra jutottak a Magyar Bíróképző Akadémia által 2010. 
február 10-11. között szervezett szakmai előadás sorozat és csoportfoglalkozásainak 
résztvevői is.

Gyakorlati, kényszer szülte módszerek ismertek a nyilvánosság korlátozására: Kisebb 
befogadóképességű tárgyalóteremben történik a tárgyalás, ill.  a bíróság épületébe 
csak az idézéssel, értesítéssel rendelkezőket, beadványt benyújtókat engedik be az 
épületen belül fenntartandó biztonsági okokra hivatkozva.

Amennyiben a civil szervezet képviselője a tárgyalás rendjét nem zavarja, úgy nincs 
sem törvényi akadálya a tárgyaláson való jelenlétüknek, sem kizárásuknak indoka, 
hogy  a  tárgyalás  törvényességéről,  az  abban  résztvevők  jogainak  bíróság  általi 
biztosításáról meggyőződjenek. Ennek ellenkezője esetén okkal vetődne fel, hogy a 
bíróságnak „rejtegetni valója” van, mely nagyon rossz üzenet a nyilvánosság felé.

Míg a Pp. és a Be. - még ha egymástól eltérően is, - de kifejezetten rendelkezik a 
sajtó felvilágosítási és felvétel készítési jogáról, addig az Sztv. hallgat róla. 

Az Sztv.-hez közelebb álló Be. 74/A.§ (1) bekezdése értelmében a sajtó részére a 
bírósági eljárás során a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben erre 
feljogosított (a bíróság elnöke által kijelölt) személy adhat felvilágosítást. 

A Be. 74/B.§ szerint a bírósági tárgyalásról a nyilvánosság tájékoztatása érdekében 
hang,  vagy  képfelvételt  a  tanács  elnöke  engedélyével,  a  bírósági  tárgyaláson 
jelenlévő személyről – a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az ügyészen és a 
védőn  kívül  –  csak  az  érintett  hozzájárulásával  szabad  készíteni.  A  tárgyaláson 
résztvevő más személyről csak abban az esetben, ha ő maga is hozzájárult. A tanács 
elnöke a tárgyalás folyamatosságának és zavartalanságának érdekében az engedélyt 
megtagadhatja, illetőleg azt a bírósági eljárás bármely szakaszában visszavonhatja. 

A büntetőeljárásban tehát a tanács elnökének engedélye nélkül nem lehet felvételt 
készíteni senkiről. A tanács elnökének engedélyével már készíthető felvétel a bíróság 
tagjairól,  a  jegyzőkönyvvezetőről,  az  ügyészről  és  a  védőről,  azok  külön 
hozzájárulása nélkül is. Végül a tárgyaláson jelenlévő további személyekről a tanács 
elnökének engedélyén túl, csak az érintettek hozzájárulásával készíthető hang, vagy 
képfelvétel.

Az Sztv. egyáltalán nem szabályozza a fenti kérdéskört, s azon alapelvből kiindulva, 
hogy amely jogintézmény vonatkozásában az Sztv. külön jogosultságot (pl.: igazolási 
kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezési jog, zárt tárgyaláshoz való jog, stb.) nem 
biztosít,  az  ilyen  jogosultságok  biztosítására  a  bíróságnak  sincs  jogszabályi 
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felhatalmazása. 

Álláspontunk  szerint  tehát  akár  a  bíróság,  akár  a  sajtó  és  egyéb  szervezetek 
kezdeményezhetik a jogszabály módosítását a felvilágosítás adás és felvételkészítés 
jogának szabályozásának kérdéskörében, de addig a szabálysértési tárgyaláson sem 
a sajtó, sem egyéb szervezet (így az indítványban szereplő civil szervezet képviselője) 
nem készíthet hang, vagy képfelvételt törvényi felhatalmazás hiányában.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire, 
szerkesztett változata

(3) A bíróság a tárgyalásra idézi az eljárás alá vont személyt, ha a tárgyalást az eljárás alá vont személy kérte, 
vagy jelenlétét egyéb okból szükségesnek tartja. Egyéb esetekben az eljárás alá vont személyt értesíti.

(4)  Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a  szabályszerű  értesítésre  nem  jelent  meg,  távollétében  a  tárgyalás 
megtartható, erre őt az értesítésben figyelmeztetni kell.

(5) A tárgyalás tartása iránti kérelem a tárgyalás megkezdéséig visszavonható. Ha a tárgyaláson a tárgyalás 
tartását kérő személy nem jelenik meg és elmaradását alapos indokkal előzetesen nem mentette ki, úgy kell 
tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta.

(6) Az eljárás alá vont személy a szabálysértési tárgyaláson védőjével is képviseltetheti magát, ha jelenléte 
nem kötelező.

(7)  A bíróság a szabálysértési  hatóságot,  a  védőt és  a  sértettet  a  tárgyalásról  értesíti.  Ha a szabálysértési 
hatóság képviselője a részvételi szándékát bejelentette, távollétében a tárgyalás nem tartható meg.

96.  §  (1)  A tárgyalást  a  bíró  az  ügy  megjelölésével  nyitja  meg,  majd  a  megidézettek  és  értesítettek 
számbavételét  követően  -  amennyiben  a  tárgyalás  megtartásának  nincs  akadálya  -  felhívja  a  tanúkat  a 
tárgyalóterem elhagyására, az igazolatlan eltávozás következményeire való figyelmeztetés mellett.

(2) A bíró ismerteti a szabálysértési hatóság határozatának, valamint az ellene emelt kifogásnak a lényegét, a 
tárgyalás  mellőzésével  hozott  végzést,  a  tárgyalás  tartására irányuló kérelmet,  továbbá az  iratok tartalmából 
mindazt, amit az ügy eldöntése szempontjából lényegesnek tart.

(3) Az eljárás alá vont személy,  a védő és a szabálysértési  hatóság képviselője az ismertetés kiegészítését 
kérhetik.

97. § (1) A bizonyítás felvételének sorrendjét és terjedelmét a bíró állapítja meg.
(2) A bizonyítási eljárást az eljárás alá vont személy meghallgatásával kell kezdeni. Amennyiben az eljárás alá 

vont személy nincs jelen a tárgyaláson és jelenléte nem kötelező, az üggyel kapcsolatos korábbi nyilatkozatát 
kell felolvasni.

(3) Az eljárás alá vont személyt - személyi adatai felvételét követően - figyelmeztetni kell, hogy nem köteles 
vallomást  tenni,  majd  ezt  követően  a  még  ki  nem  hallgatott  eljárás  alá  vont  személyek  távollétében  kell 
meghallgatni.

(4) Az eljárás alá vont személy a tárgyalás rendjének zavarása nélkül a tárgyalás alatt is értekezhet védőjével.
(5) Ha az eljárás alá vont személy vagy az eljárás alá vont személy egyetértésével védője, illetőleg a sértett a 

tárgyaláson vagy azon kívül a kifogást visszavonja, a bíróság az eljárást megszünteti. Ez esetben a szabálysértési 
hatóság határozata a visszavonás bejelentésének, illetőleg a bírósághoz érkezésének napján jogerőre emelkedik.

(6) Ha a szabálysértési hatóság képviselője jelen van a tárgyaláson, a bizonyítás eredményéhez képest a 84. § 
(1) bekezdése a)-g) pontjaiban meghatározott okokból indítványozhatja az eljárás megszüntetését.

97.§

Az eljárás alá vont személyt, ha jelen van, a (2) bekezdés szerint a tárgyaláson meg 
kell hallgatni, akár idézésre, akár értesítésre jelent meg. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

98. §  (1) A szabálysértési  hatóság képviselője és a védő az eljárás alá vont személyhez, a tanúkhoz és a 
szakértőkhöz kérdést intézhet, bizonyítási indítványokat terjeszthet elő.

(2)  A bíróság  a  bizonyítási  indítványok felől  külön  indokolás  nélkül  dönt,  elutasításukat  csak  az  érdemi 
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határozatban kell indokolni.
(3)  Ha  a  bizonyítás  felvétele  a  tárgyaláson  jelentős  nehézségbe  ütközne,  a  bíróság  kiküldött  bíró  vagy 

megkeresett bíróság útján jár el.

Tanú megkeresett bíróság útján meghallgatható-e?

A 98.§ (3) bekezdése értelmében, ha a bizonyítás feltétele a tárgyaláson jelentős 
nehézségbe ütközne, a bíróság kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság útján jár el, 
mely  törvényi  felhatalmazást  ad  a  tanú  megkeresett  bíróság  útján  történő 
meghallgatására.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(4) Amennyiben a tárgyalás adataiból bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára lehet következtetni, a 
bíróság az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészséghez.

(5) Ha az ügy terjedelme, a bizonyítás kiegészítése vagy más fontos ok szükségessé teszi, a bíróság az ügyet 
elnapolja. Az elnapolt tárgyalást a tárgyalás korábbi részéről felvett jegyzőkönyv lényegének ismertetésével kell 
kezdeni, feltéve, hogy az eljárás alá vont személy vagy védője ezt szükségesnek tartja.

99.  §  A bíróság  az  ügyet  lehetőleg  egy  tárgyalási  napon  befejezi.  Ha  az  ügy  terjedelme,  a  bizonyítás 
kiegészítése miatt vagy egyéb okból szükséges, a bíró a tárgyalást legfeljebb nyolc napra elnapolhatja. Ha a 
tárgyalás megtartásának akadálya van, a bíró a tárgyalást elhalasztja.

100.  §  (1)  Amennyiben  a  bizonyítási  eljárást  a  bíróság  befejezetté  nyilvánította,  először  a  tárgyaláson 
jelenlevő szabálysértési hatóság képviselője foglalja össze álláspontját az ügy lényegét érintő tények, azok jogi 
minősítése, továbbá a lehetséges jogkövetkezmények alkalmazását illetően, majd a tárgyaláson jelenlevő védő, 
illetőleg az eljárás alá vont személy fejtheti ki álláspontját az ügy lényegéről, végül a sértett szólalhat fel.

(2)  A nyilatkozatokat  követően a bíróság zárt  ülésen meghozza határozatát,  melyet  nyomban nyilvánosan 
kihirdet.

Az ügydöntő határozat

101. §  (1) A bíróság a tárgyalás mellőzésével  hozott  végzést  a tárgyalás eredményétől függően hatályban 
tartja, vagy határozatot hoz, amelyben a szabálysértési hatóság határozatát hatályban tartja, megváltoztatja vagy 
hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti.

(2) Ha a bíróság megállapítja a szabálysértés elkövetését, pénzbírságot szab ki, intézkedést alkalmaz, továbbá 
rendelkezik az eljárási költség viseléséről.

(3)  Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  vagy a  védő  kizárólag  az  elkobzásra  vagy  a  kártérítésre  vonatkozó 
rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson csak ezekben a kérdésekben határoz.

102. § A határozat a közlés napján válik jogerőssé.

102.§

Az ügydöntő határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés útján, egyébként kézbesítés útján 
kell közölni.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Tárgyalás elzárásra átváltoztatás esetén
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102/A. § (1) A bíróság a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra átváltoztatásáról az iratok bíróságra érkezésétől 
számított harminc napon belül tárgyaláson dönt.

(2) A tárgyalásra a 95-100. § rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a)  a bíróság az eljárás alá vont személyt  és  védőjét  a tárgyalásról  értesíti,  ha az értesítettek szabályszerű 

értesítés  ellenére  nem  jelentek  meg,  a  tárgyalást  távollétükben  is  meg  kell  tartani,  erre  az  érintetteket  az 
értesítésben figyelmeztetni kell,

b)  a tárgyalás  elmulasztása esetén az  igazolási  kérelmet  az  elmulasztott  tárgyalási  naptól  számított  nyolc 
napon belül lehet előterjeszteni, e határidő elmulasztása jogvesztő,

c) a bíró a tárgyaláson az iratokat a szükséges mértékben ismerteti, az iratok ismertetésétől az eljárás alá vont 
személy és a védő kérelmére eltekinthet,

d) a bíróság megvizsgálja a végrehajtási eljárás törvényességét, ha a törvénysértés a végrehajtás során merült 
fel, a bíróság a végrehajtó szervet a végrehajtási eljárás folytatására utasítja,

e)  ha a bíróság a végrehajtási eljárás törvényességének vizsgálata során azt észleli, hogy a törvénysértés az 
alapeljárásban merült fel, a bíróság a szabálysértési hatóság által az alapügyben hozott határozatot hatályon kívül 
helyezi és a szabálysértési hatóságot új eljárásra, illetőleg új határozat meghozatalára kötelezi,

102/A.§

Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha bíróság észleli, hogy az elsőfokú 
szabálysértési  hatóság  által  hozott  határozat  jogerősítő  záradéka 
törvénysértő? (Eset:  A pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásakor  a 
bíróság észleli, hogy az alaphatározat nem került lefordításra az eljárás alá 
vont  személy  anyanyelvére,  ezért  nem  az  alaphatározat,  hanem  a 
záradékolás  a  törvénysértő.  Elegendő-e  a  jogerősítő  záradék  hatályon 
kívül helyezése vagy az egyébként törvényes alaphatározatot kell hatályon 
kívül  helyezni  és  a  szabálysértési  hatóságot  új  eljárásra,  illetőleg  új  
határozat meghozatalára kötelezni.)

Ilyenkor a 102/A.§ (2) bekezdés e) pontja szerint kell eljárni, miszerint ha a bíróság a 
végrehajtási  eljárás  törvényességének  vizsgálata  során  azt  észleli,  hogy  a 
törvénysértés az alapeljárásban merült fel, a bíróság a szabálysértési hatóság által az 
alapügyben hozott határozatot hatályon kívül helyezi és a szabálysértési hatóságot új 
eljárásra, illetőleg új határozat meghozatalára kötelezi.

Amennyiben tehát a törvénysértés az alapeljárásban merült fel, úgy az alaphatározat 
hatályon  kívül  helyezése  és  a  szabályszegési  hatóság  új  eljárásra  utasítása 
szükséges.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  Sztv.  102/A.§  d.)  és  e.)  pontjában  foglalt  intézkedéseket  csak 
tárgyaláson  vagy  a  tárgyalást  megelőzően  is  meg  lehet  hozni,  ha  az  
iratokból egyértelmű, hogy törvénysértő módon járt el  valamelyik előző 
hatóság.

Az Sztv. 102/A.§ (1) bekezdése értelmében a bíróság a meg nem fizetett pénzbírság 
elzárásra átváltoztatásáról az iratok bíróságra érkezésétől számított 30 napon belül 
tárgyaláson dönt, ugyanakkor ha a bíróság az iratokban törvénysértést észlel, akkor 
felesleges a tárgyalást kitűznie,  a 102/A.§ (2) bekezdés d) és e) pontjaiban foglalt 
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határozatokat tárgyaláson kívül is meghozhatja.

Az Sztv.  102/A.§ (2) bekezdés d) pont esetén: A végrehajtási  eljárás folytatására 
utasítandóság esetén nincs meg az eljárás alá vont személy meghallgatását szolgáló 
tárgyalás  értelemszerűen  alapvető  feltétele,  ezért  az  ügyet  tárgyalásra  nem  kell 
kitűzni, e kérdésben a bíró az iratok alapján hozhat végzést.

Az  Sztv.  102/A.§  (2)  bekezdés  e)  pont  esetében:  A  szabálysértési  hatóság 
alaphatározatának hatályon kívül  helyezendősége esetén nincs meg az eljárás alá 
vont  személy  meghallgatását  szolgáló  tárgyalás  értelemszerűen alapvető  feltétele, 
ezért  az ügyet tárgyalásra nem kell  kitűzni,  e kérdésben a bíró az iratok alapján 
hozhat végzést. 

Két  kimunkált  megoldást  vehetünk  megfelelően  irányadónak.  1)  Az  óvadék 
megállapítására irányuló indítványt a bíróság az iratok alapján (ülés tartása, illetve az 
érintettek meghallgatása nélkül)  elutasíthatja,  ha a terhelt előzetes letartóztatását 
nemcsak a Be. 129.§ (2) bekezdésének b) pontja, hanem a (2) bekezdés más pontja 
alapján  is  elrendelte  vagy  fenntartotta.  [4/2007.  BK  vélemény  Be.  147-148.§-hoz 
fűzött c) pont] 2) Közvetítői eljárásnál nem tekinthető eljárási szabálysértésnek, ha a 
bíróság az indítványt a törvényben kizárt esetekben (pl.  a vád tárgya nem a Btk. 
36.§-ának  (1)  vagy  (2)  bekezdésében  írt  bűncselekmény,  ha  a  (3)  bekezdésben 
felsorolt  kizáró  okok  fennállnak  vagy  az  indítvány  nem jogosulttól  származik)  az 
előkészítő ülés megtartása nélkül hozott végzésben utasítja el [Bkv. 67. IV.].
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

f) a bíróság meghallgatja az eljárás alá vont személyt a pénzbírság meg nem fizetésének körülményeiről, és a 
pénzbírság végrehajtásának törvényességét érintő körülményekről,

g) az elzárásra átváltoztatás tárgyában hozott határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak,
h) a bíróság az ügy elbírálását követően az ügy iratait és indokolt határozatának egy kiadmányát visszaküldi a 

szabálysértési hatóságnak, illetve megküldi az illetékes rendőri szervnek.
(3) Az elzárás büntetés-végrehajtási intézetben hajtható végre.

2. Az Alkotmánybíróság határozata szerint az Sztv. 112. §-ának (1) bekezdése alkotmányellenes, mert  
lehetővé teszi azt, hogy ha a pénzbírsággal sújtott, a pénzbírságot határidőben nem fizeti meg, akkor az  
elzárásra átváltoztatásról tárgyalás nélkül lehessen dönteni.

Ezt  a  szövegrészt  az  Alkotmánybíróság  megsemmisítette,  amelynek  következménye  az,  hogy  2008.  
július 1-jétől minden olyan ügyben, amikor a pénzbírságot nem fizeti meg az érintett, és elzárásra kell  
átváltoztatni azt, a bíróságnak meghallgatást, azaz tárgyalást kell tartani.

Mindezekre figyelemmel a törvény megállapítja azokat a szabályokat, amelyek alapján a bíróság az  
elzárásra átváltoztatásról, tárgyaláson határoz. Főszabály szerint a szabálysértési tárgyalás általános  
rendelkezései  alapján jár el  a bíróság, azonban a törvény megállapítja azokat az eltérő szabályokat,  
amelyek ezen „egyszerűsített” tárgyalás során érvényesülnek. A bíróság a meg nem fizetett pénzbírság  
elzárásra átváltoztatásáról az iratok bíróságra érkezésétől számított harminc napon belül dönt.

Az  Sztv.  102/A.§-ában  szabályozott  elzárásra  átváltoztatási  eljárásban 
tartott  kötelező  tárgyalás  esetén  milyen  minőségben -  eljárás  alá  vont 
személyként vagy tanúként - kerül meghallgatásra az elkövető, s ennek 
megfelelően milyen törvényi figyelmeztetésre kell kioktatni? 
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Az  elkövetőt  eljárás  alá  vont  személyként  kell  a  66.§  (3)  bekezdése  szerinti 
figyelmeztetéssel meghallgatni.

Az  átváltoztatásos  tárgyaláson  sem hallgatható  meg  az  eljárás  alá  vont  személy 
(helyesen:  elkövető)  másként,  mint  az  alapeljárásban.  Ezért  az  Sztv.  66.§  (3) 
bekezdés első mondata szerint figyelmeztetendő (nem köteles vallomást tenni, illetve 
azt  bármikor  megtagadhatja,  továbbá,  hogy  amit  mond,  az  bizonyítékként 
felhasználható vele szemben). 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  eljárás  alá  vont  személy  esetén  a 
kiszabott  és  meg nem fizetett  pénzbírság átváltoztatható-e tárgyaláson 
elzárásra?

Nem változtatható át a kiszabott és meg nem fizetett pénzbírság a tárgyaláson, ha az 
eljárás alá vont személy ismeretlen helyen tartózkodik. Ilyenkor az iratokat vissza kell 
küldeni  a  szabálysértési  hatóságnak  azzal,  hogy  az  iratokat  elévülésig  tegyék 
nyilvántartásba, és ha az eljárás alá vont személy tartózkodási helye az elévülési időn 
belül ismertté válik, akkor újra terjesszék elő az iratokat a 102/A.§ szerinti eljárásra.

Egységes  a  gyakorlat  a  tekintetben,  hogy  ilyen  esetben  a  pénzbírság  nem 
változtatható át, mert a tárgyalásra szóló értesítésnek szabályszerűnek kell lennie.

Az  elkövetőt  ismeretlen  helyen  tartózkodása  esetén  nem  lehet  értesíteni  és  a 
tárgyaláson nem lehet meghallgatni [Sztv. 102/A.§ (2) bekezdés a) és f) pont]. Ezért 
ilyen esetben nincs helye átváltoztatásnak.

Nincs arra lehetőség, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó eljárás alá vont személy 
esetén  a  meg  nem  fizetett  pénzbírságot  elzárásra  változtassuk  át  tárgyaláson 
figyelemmel  arra,  hogy az  értesítés  nem szabályszerű,  így  lehetőség sincs  annak 
tisztázására, hogy esetleg az elzárásnak vannak-e törvényi akadályai. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Hogyan dönt a bíróság, ha nem változtatják át a pénzbírságot elzárásra? 
Mellőzi  az  átváltoztatást?  Elutasítja  az  erre  irányuló  előterjesztést? 
Megszünteti az eljárást?

Kétféle álláspont alakult ki a megfogalmazást illetően, az egyik álláspont szerint az 
eljárás  megszüntetésének  van  helye,  a  másik  álláspont  szerint  az  átváltoztatás 
mellőzésének. 
A  többség  átváltoztatást  mellőző  rendelkezést  hoz,  így  ez  tekinthető  irányadó 
gyakorlatnak.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga
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A pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását megelőzően hatályon kívül 
kell-e helyezni a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatásáról  
szóló végzést, melyet nyilván az eljárás alá vont személy hibájából nem 
tudtak végrehajtani?

Az egységes álláspont szerint nem. 

Nem törvényes  hatályon  kívül  helyezni  a  pénzbírság  közérdekű  munkára  történő 
átváltoztatásáról szóló végzést  ,  mert a szabálysértési hatóság hozta, ez alapozza 
meg  a  végrehajtás  következő  stádiumára  áttérést  és  nem  is  szükséges,  mert 
tárgytalanná  vált  (miként  pl.  pénzbüntetés  átváltoztatásánál  a 
részlefizetést/halasztást engedélyező végzés). 

A pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását megelőzően nem lehet hatályon kívül 
helyezni  a  pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatásáról  szóló  végzést, 
mivel  ezzel  a  bírósági  eljárás  jogalapját  szüntetnénk  meg,  hiszen  azért  került  a 
bíróságra az ügy, mivel az eljárás alá vont személy a pénzbírság közérdekű munkára 
történő átváltoztatásáról szóló végzésnek nem tett eleget.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Ki  változtatja  át  a  bírósági  hatáskörbe  tartozó  elzárással  is  sújtható 
szabálysértési  ügyekben  hozott  határozatokkal  kiszabott,  meg  nem 
fizetett pénzbírságokat?
A bíróság.  A 102/A § (1) bekezdése alapján. Bár már ezen jogszabály hely sem 
egyértelmű  ugyanis  az  ügy,  bíróságról  bíróságra  való  érkezése  is  nehezen 
értelmezhető. (Ha csak nem új számra való iktatásként kell értelmezni az illetékes 
jegyző megkeresése nyomán.)

A bíróságnak törvényi felhatalmazása van. Az Sztv. 118.§-a a XIII. fejezet elején- ami 
az elzárással is sújtható szabálysértések eljárási szabályait tartalmazza- egyértelműen 
visszautal  a  III-XII.  fejezetbeli  szabályok  alkalmazásának  szükségességére.
A XII. fejezet szól a végrehajtásról, amihez képest eltérés a XIII. fejezetben nincs, 
tehát  a  bíróság  által  kiszabott  pénzbírság  átváltoztatásáról  is  a  bíróságnak  kell 
határozni.

Összefoglalva tehát a bíróság változtatja át a bírósági hatáskörbe tartozó elzárással is 
sújtható szabálysértési ügyekben hozott határozatokkal kiszabott, meg nem fizetett 
pénzbírságokat.
Szabálysértési konzultáció anyaga tekintettel az Sztv. 2009. február 1-ei változására.  

Az  elzárásra  átváltoztatásra  irányuló  tárgyaláson  az   eljárás  alá  vont 
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személy olyan új bizonyítékot terjeszt elő, amely valószínűsíti vétlenségét.
Helye van-e az  alaphatározat  hatályon kívül  helyezésének és új  eljárás 
lefolytatására utasításnak?

Nincs helye. Az eljárás alá vont személy valójában tartalmilag egy perújítási kérelmet 
terjesztett elő, aminek nincs halasztó hatálya a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
történő  átváltoztatására.  A  perújítási  kérelem „alapossága”  esetén  azonban  nincs 
akadálya a tárgyalás elnapolásának illetve az eljárás felfüggesztésének, bevárva a 
perújítási  kérelem  elbírálásának  eredményét,  amely  eljárásban  lehetőség  van  az 
alapügyben  hozott  rendelkezés  végrehajtásának  felfüggesztésére,  illetőleg 
félbeszakítására. (Sztv.108.§ (1) bekezdés) 
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák.

XI. Fejezet

A PERÚJÍTÁS

A perújítás okai

103. § (1) A bíróság jogerős határozatával elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha
a)  az alapügyben akár felmerült,  akár fel nem merült  tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, 

amely valószínűvé teszi, hogy az elkövető szabálysértési felelőssége nem állapítható meg, illetőleg rá nézve 
kedvezőbb tartalmú határozat hozható;

b) az elkövetővel szemben ugyanazon cselekmény miatt több szabálysértési felelősséget megállapító bírósági 
határozatot,  vagy ugyanazon cselekmény miatt  szabálysértési  hatósági  és  a  büntetőjogi  felelősséget  elbíráló 
bírósági határozatot hoztak;

c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel;
d) az alapügyben a szabálysértési hatóság valamely tagja, illetőleg a bíróság kötelességét a büntető törvénybe 

ütköző módon megszegte;
e) az elkövető által elkövetett bűncselekményt e törvény szerinti eljárásban, szabálysértésként bírálták el.
(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontja esetében perújításnak csak akkor van helye, ha
a)  a perújítási  okként megjelölt  bűncselekmény elkövetését  jogerős  ítélet  megállapította,  vagy ilyen ítélet 

meghozatalát nem bizonyítottság hiánya zárja ki, és
b) e bűncselekmény a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság határozatát befolyásolta.
(3)  Perújításnak  van  helye,  ha  az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenessé  nyilvánított  jogszabálynak  a 

konkrét esetben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt az alkotmányjogi panasznak.
BH2003. 102. II. Ha az elkövetővel szemben ugyanazon cselekmény miatt szabálysértési, és büntetőjogi  
felelősséget elbíráló határozatot is hoztak, a szabálysértési eljárásban helye van perújításnak [1999. évi  
LXIX. tv. (Sztv.) 103. § (1) bek. b) pont].

103.§

A bíróság jogerős határozatával  elbírált  cselekmény,  amely  ellen perújításnak van 
helye, a kifogásról döntő ügydöntő határozat (Sztv. X. fejezet) vagy az elzárással is 
sújtható szabálysértést tárgyaláson elbíráló bírósági határozat lehet (az Sztv. 119.§ és 
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következő §-ai).
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

A rendőrség,  mint  I.  fokú szabálysértési  hatóság jogerős  határozatával 
szemben van-e helye perújításnak, ha kifogást nem nyújtottak be ellene?

Csak bíróságon jogerőre emelkedett határozattal szemben van helye perújításnak.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák.

104. § Nincs helye perújításnak, ha a bírósági határozat jogerőre emelkedését követően egy év eltelt.

A perújítási kérelem

105. § (1) Az elkövető javára perújítási kérelmet terjeszthet elő
a) az elkövető,
b) a védő, kivéve, ha az elkövető ezt megtiltja,
c) a fiatalkorú törvényes képviselője, gondozója.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek által előterjesztett perújítási kérelem alapján a határozatot az 

elkövető hátrányára nem lehet megváltoztatni.
(3) A 103. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott okból az ügyész terjeszthet elő perújítási kérelmet.

BH2003.  185.  A büntetőeljárási  törvény  rendelkezései  szerint  a  Legfelsőbb  Bíróság által  lefolytatott  
felülvizsgálati  eljárások  a  szabálysértési  ügyekre  nem  vonatkoznak;  a  szabálysértések  tekintetében  
rendkívüli jogorvoslatként csak az Sztv. XI. fejezete szerinti perújításnak van helye [Be. 287/B. §, 289/A. §  
(2) bek. a) pont, 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) 36. §, 105. §].

105.§

A szabálysértési hatóság terjeszthet-e elő perújítási kérelmet? 

A  jogszabályi  felsorolás  a  szabálysértési  hatóságot  nem  jogosította  fel  perújítási 
kérelem előterjesztésére,  csak az ügyészt, de őt is csak abban az esetben, ha az 
eljárás alá vont személy által elkövetett bűncselekményt e törvény szerinti eljárásban, 
szabálysértésként bírálták el.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák.

106. § A perújítási kérelmet az előterjesztésre jogosult mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság a perújítás 
megengedhetősége kérdésében határozatot nem hozott.

A perújítási eljárás

107. § (1) A perújítási kérelmet az alapügyben eljárt bíróságnál kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe 
mondani.  A perújítási  kérelemben  meg  kell  jelölni  a  kérelem  okát  és  bizonyítékait,  az  ok  nem  szabatos 
megjelölése a perújításnak nem akadálya.

(2) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó, az azonos jogosult által ismételten előterjesztett 
vagy az elkésett kérelmet a bíróság elutasítja.

108. §  (1) Ha a bíróság a kérelmet alaposnak találja, a perújítást elrendeli és az ügyet tárgyalásra tűzi ki, 
illetőleg  a  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  bírósághoz  teszi  át,  egyidejűleg  az  alapügyben  hozott 
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bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja.
(2) Ha a bíróság a perújítási kérelmet alaptalannak találja, azt elutasítja. A határozatot közölni kell azzal, aki a 

kérelmet előterjesztette.
109. §  (1) A perújítás elrendelése esetén az eljárásra a X. fejezet rendelkezéseit a perújítás jellegéből folyó 

értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elkövetőnek a tárgyalásra szóló idézéssel együtt a perújítási kérelmet és a perújítást elrendelő végzést is 

kézbesíteni  kell,  a  tárgyaláson  a  perújítással  megtámadott  határozatot  és  a  perújítást  elrendelő  végzést  kell 
ismertetni.

110.  §  (1)  Ha  a  bíróság  -  a  tárgyalás  eredményétől  függően  -  megállapítja,  hogy a  perújítás  alapos,  az 
alapügyben hozott határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz, ha pedig a 
perújítási kérelmet alaptalannak találja, azt elutasítja.

(2) A perújítás tárgyában hozott érdemi határozatok ellen nincs helye jogorvoslatnak.

XII. Fejezet

A VÉGREHAJTÁS

111. §  (1) A pénzbírságot, egyéb pénzösszeget az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 
harminc  napon  belül  a  pénzösszeg  illetékbélyeggel  történő  lerovásával  vagy  más,  külön  jogszabályban 
meghatározott módon kell megfizetnie. Az okozott kár értékét a sértett részére kell megtéríteni.

105.§

Az elmúlt évben is előfordult 1-2 alkalommal, hogy a szabálysértési bírság 
befizetését  rózsaszín  csekken  a  postahivatalban,  a  rendőrség  címére 
teljesítették  az  eljárás  alá  vont  személyek.  Ezekben  az  esetekben  a 
rendőrség  az  összeget  visszautalta  a  befizető  címére,  mert  a  befizetés 
csak  illetékbélyegben  történhet  (állami  bevétel  része),  ráadásul  még 
egyszer nem tudtuk a befizetéseket realizálni.

A meg nem fizetett  pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásakor a bírónak nem 
csak azt  kell  vizsgálnia,  hogy az eljárás alá  vont  személy befizetést  tud igazolni, 
hanem azt is, hogy ki annak a jogosultja. Amennyiben tehát a bíró észleli, hogy az 
eljárás alá vont személy nem illetékbélyegben rótta le a pénzbírságot, vagy nem az 
ahhoz tartozó állami számlára történt a befizetés, tájékoztatnia kell az  eljárás alá 
vont személyt a tárgyalás elnapolása mellett, hogy kérje az összeg visszautalását és 
megfelelő  módon  az  Sztv.  111.§  (1)  bekezdés  szerint  illetékbélyeggel  rója  le  a 
kiszabott pénzbírságot, melyet legkésőbb a következő tárgyaláson igazoljon. 
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

(2) Ha a pénzbírság vagy egyéb pénzösszeg, illetőleg az okozott  kár értékének megfizetésére kötelezett a 
határozat  jogerőre emelkedésétől  számított  harminc napon belül  nem fizeti  meg a tartozást,  a  szabálysértési 
hatóság elrendeli a tartozás adók módjára történő behajtását.

111.§
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a.)  Nincs törvényi  akadálya annak, hogy a szabálysértési  hatóság helyszíni  bírság 
meg nem fizetése esetén a (2) bekezdés alapján közvetlen letiltást bocsásson ki. 
b.) A  (2)  bekezdés  alapján  közvetlen  letiltást  fiatalkorúval  szemben  is  ki  lehet 
bocsátani. Ezt a 114.§ nem zárja ki. 
c.) Ha az (5) bekezdés alapján megkeresett jegyző arról tájékoztatja a szabálysértési 
hatóságot,  hogy  a  közérdekű  munka  végzésére  alkalmas  munkahely  nincs,  a 
pénzbírságot  vagy  még  annak  fennmaradó  részét  a  pénzbírságra  megállapított 
átváltoztatási kulcsnak megfelelően elzárásra kell átváltoztatni. 
d.)  Ha  az  elkövető  nem  kezdi  meg  a  közérdekű  munka  végzését,  vagy 
munkakötelezettségének  nem  tesz  eleget,  a  közérdekű  munkát  elzárásra  kell 
átváltoztatni. A törvény nem írja elő annak vizsgálatát, hogy az elkövető milyen okból 
vonta ki  magát a közérdekű munka végrehajtása alól.  Ha azonban méltányolható 
okra  hivatkozik,  az  elzárásra  történő  átváltoztatás  helyett  módot  lehet  adni  a 
közérdekű munka folytatására.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Kérdés, hogy a pénzbírság mellett mi az „egyéb pénzösszeg”?

A pénzbírság melletti egyéb pénzösszeg  az eljárási költséget, a rendbírságot és az 
idézéssel szembeni mulasztással okozott költséget jelenti. 
Az elővezetési költség nem tartozik az egyéb pénzösszeg kategóriájába, mert arról 
egységes értesítőt kell kiállítani.
Ezeken felül a szabálysértési hatóság fogja a kártérítés összegét is behajtani a sértett 
részére.

Az Sztv. 111.§ (2) bekezdésének módosítása – mivel a kártérítés kikerült a fogalmi 
köréből  -  után  „egyéb  pénzösszeg”  =  eljárási  költség,  rendbírság,  és  idézéssel 
szembeni mulasztással okozott költség.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Mi  a  teendő,  ha  a  pénzbírságot  elzárásra  átváltoztató  tárgyaláson  az 
eljárás  alá  vont  személy  csekken  történő  befizetést  igazol,  de  nem 
illetékbélyegben rótta le a pénzbírságot?

A teljesítést nem lehet elfogadni, a tárgyalást el kell halasztani, felhívva az eljárás alá 
vont személyt, hogy a következő tárgyalásra illetékbélyegben rója le a büntetést és 
ezzel egyidejűleg kérje a befizetett összeg visszatérítését. Ezzel azonos felvilágosítást 
adott  az  APEH  (jelenleg  NAV)  Észak-alföldi  Regionális  Igazgatósága  Jogi  és 
Koordinációs Főosztálya 1945286175 iktatási számú tájékoztatásában, amely szerint 
a  szabálysértési  pénzbírsággal  kapcsolatban  –  az  esetleges  illeték  visszatérítés 
kivételével  –  az  állami  adóhatóság  nem rendelkezik  hatáskörrel,  ebből  kifolyólag 
olyan  számlaszámot  sem  rendszeresített,  illetve  nem  is  rendszeresíthetett  az 
adóhatóság,  melyre  a  szabálysértési  pénzbírság  illetékbélyegen  kívüli,  külön 
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törvényben meghatározott módon történő befizetést eszközölni lehetne.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

(3)
(4)  A pénzbírságot -  az elkövető beleegyezése esetén -  közérdekű munkára kell  átváltoztatni,  ha az adók 

módjára történő behajtás nem vezetett eredményre.
3. Az Sztv. 111. §-ának (4) bekezdése jelenleg úgy rendelkezik, hogy ha a pénzbírság adók módjára  

történő  behajtásra  nincs  lehetőség,  vagy  az  aránytalanul  hosszú  idővel  járna,  a  pénzbírságot  -  az  
elkövető beleegyezése esetén - közérdekű munkára kell átváltoztatni.

E rendelkezés  alapján a szabálysértési  hatóság átadja az  ügyet  az  önkormányzati  adóhatóságnak,  
azonban az adók módjára történő behajtásra csak az esetek kis számában kerül sor, mert mérlegelés  
alapján lehet eldönteni azt, hogy az adók módjára történő behajtás aránytalan hosszú idővel járna-e.  
Ennek következményeként az ügyek jelentős többségében szinte azonnal elrendelik a közérdekű munkára 
átváltoztatást, amely az érintett hozzájárulásának hiányában elzárásra kerül átváltoztatásra.

A  törvény  minderre  figyelemmel  kötelezővé  teszi  az  adók  módjára  történő  végrehajtást.  Ennek 
eredménytelensége esetén kerülhet sor a közérdekű munkára történő átváltoztatásra.

A  szabálysértési  eljárás  keretében  kiszabott  pénzbírság  végrehajtása 
során  tapasztaljuk,  hogy  a  települések  nagy  része  közérdekű  munka 
végzésére  nem  tud  lehetőséget  biztosítani.  Amennyiben  az  elkövető 
vállalná a közérdekű munka végzését, de a települési önkormányzat erre 
nem tud számára lehetőséget biztosítani, a bíróság nem változtatja át a 
pénzbírságot  elzárásra.  Talán  indokolt  lenne  ezt  az  álláspontot 
felülvizsgálni,  mivel  az  Sztv.  hatályba  lépésekor  ugyanilyen  jogszabályi  
környezetben  nem  ez  volt  a  gyakorlat.  A  végrehajtás  hatékonyságát 
nagyban  lehetne  javítani,  ha  a  meg  nem  fizetett  pénzbírságot  ilyen 
esetben  is  elzárásra  változtatná  át  a  bíróság.  A  korábbi  időszak 
tapasztalatai szerint szinte valamennyi elkövető a pénzbírság befizetése 
mellett dönt az elzárás letöltése helyett.

Az észrevétel teljesen indokolt. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Kollégiumvezetőjének 
2001.El.II.C6/4.  számú  véleményének  12/b.  pontja  szerint  amennyiben  nincs 
lehetőség  a  pénzbírság  közérdekű  munkára  történő  átváltoztatására,  ez  a 
végrehajtással  kapcsolatban  nem  bír  jelentőséggel  és  az  az  irányadó,  hogy  az 
elkövető nem fizette meg a bírságot, illetőleg a végrehajtási cselekményig nem tett 
ennek eleget, s a letiltást, illetőleg az adók módjára történő behajtás sem vezetett 
eredményre, ezért a pénzbírságot elzárásra kell átváltoztatni. 

Az említett állásfoglalás szerint: 
„Az elzárásra átváltoztatásnál mennyiben fogadható el az, hogy az önkormányzat arra 
hivatkozik, miszerint a településen közérdekű munkavégzés biztosítására lehetőség 
nincs, egyébként az elkövető vállalta a közérdekű munka végzését? 

A.)  Amennyiben  a  jegyző  úgy  nyilatkozik,  hogy  a  településen  közérdekű 
munkavégzés  biztosítására  lehetőség  nincs,  de  egyébként  az  elkövető  vállalta  a 
közérdekű  munka  végzését,  akkor  a  jegyző  ezen  nyilatkozatát  el  kell  fogadni, 
azonban ekkor nincs lehetőség a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatására. 
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B.)  Amennyiben  nincs  lehetőség  a  pénzbírság  közérdekű  munkára  történő 
átváltoztatására,  ez  végrehajtással  kapcsolatosan  nem  bír  jelentőséggel,  s  az  az 
irányadó,  hogy  az  elkövető  nem  fizette  meg  a  bírságot,  illetőleg  a  végrehajtási 
cselekményig  nem tett  ennek  eleget,  s  a  letiltás,  illetőleg  adók  módjára  történő 
behajtás sem vezetett eredményre. 
Az említett  okfejtést  látszik  alátámasztani  az  Sztv.  végrehajtásáról  szóló  11/2000. 
(II.23.) BM rendelet 29.§ (3) és (4) bekezdése, miszerint a szabálysértési hatóság az 
adóbehajtás  eredménytelenségéről  szóló  értesítést  követően  az  Sztv.  111.§  (5) 
bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  tájékoztatást  kért  a  jegyzőtől  a  település 
területén  működő  közérdekű  munkavégzésre  alkalmas  munkahelyekről  és 
amennyiben  a  településen  ilyen  munkahely  van  a  szabálysértési  hatóság  a 
pénzbírságot, illetve a helyszíni bírságot az elkövető beleegyezése esetén közérdekű 
munkára  átváltoztatja.  
Az  előbbiekből  következik,  amennyiben  ilyen  munkahely  nincs,  az  elkövető 
beleegyezésétől függetlenül a bírságot elzárásra kell átváltoztatni. „ (Dr. Balla Lajos a 
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Kollégiumvezetője 2001.El.II.C.6/4. számú állásfoglalása 
a  Szabálysértési  törvény  alkalmazása  során  felmerült  néhány  jogértelmezési 
probléma témakörében)

Ezzel egyezően foglalt állást a  Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei 
bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján 
tartott  tanácskozásán  a  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  (Sztv.) 
értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú az Sztv. 111.§ -hoz 
fűzött  álláspontjában  (Bírósági  Határozatok  2000/11.  szám,  Fórum  rovat),  mely 
szerint c.) Ha  az  (5)  bekezdés  alapján  megkeresett  jegyző  arról  tájékoztatja  a 
szabálysértési hatóságot, hogy a közérdekű munka végzésére alkalmas munkahely 
nincs,  a  pénzbírságot  vagy  még  annak  fennmaradó  részét  a  pénzbírságra 
megállapított átváltoztatási kulcsnak megfelelően elzárásra kell átváltoztatni. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégium vezetője által  kiadott  2005.El.II.JE/B/1/1. 
számú  újabb  véleménye  ezzel  ellentétesen  foglalt  állást.  A  jogszabály  beható 
vizsgálata során megállapította, hogy az eltérő döntéseket a gyakorlatban az Sztv. 
vonatkozó rendelkezései összhangjának hiánya, sőt ellentétes előírásai eredményezik. 

A  2005-ben  hatályos  Sztv.  111.§  (4)  bekezdése  értelmében  a  pénzbírság,  illetve 
helyszíni  bírság  közérdekű  munkára  változtatható  át,  ha  ehhez  az  elkövető 
hozzájárul.  A  törvény tehát  e  helyütt  nem szabott  egyéb korlátot.  E  rendelkezés 
következménye az, hogy az ilyen pénzbírság elzárásra nem változtatható át, ha a 
közérdekű munka lehetősége nem biztosított.

Ezen ellentmondások azonban jogegységi határozattal nem küszöbölhetők ki. Az a 
körülmény, hogy a törvény rendelkezései nincsenek összhangban, sőt ellentmondó 
előírásokat  tartalmaznak,  vagy  súlyosan  hiányosak,  nem  elvi  kérdés,  hanem  a 
törvényhozó  felelősségi  körébe  és  feladatai  közé  tartozik.  Ez  nem  olyan 
jogalkalmazást  érintő  elvi  kérdés  tehát,  amelyet  jogegységi  határozattal  lehetne 
értelmezni. 
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Fentiek  alapján  a  Legfelsőbb  Bíróság  kollégiumvezetője  annak  megfontolását 
javasolta a megyei kollégiumvezetők felé, hogy az új Sztv. hatályba lépéséig a helyi 
bíróságok az előzőekben részletezett körben mellőzzék a pénzbírság elzárásra történő 
átváltoztatását. 

A  jelenleg hatályos Sztv.  111.§  (4) bekezdése szerint  a  pénzbírságot  az  elkövető 
beleegyezése  esetén  közérdekű  munkára  kell  átváltoztatni,  ha  az  adók  módjára 
történő behajtás nem vezet eredményre. 

Fentiek  alapján  jelenleg  nemcsak  lehetőség,  hanem  kötelező  az  elkövető 
beleegyezése esetén a közérdekű munkára történő átváltoztatás akkor is, ha az Sztv. 
111.§ (5) bekezdése szerint a határozat meghozatala előtt a szabálysértési hatóság 
megkeresése  az  illetékes  jegyző  felé  a  közérdekű  munka  végzésére  alkalmas 
munkahelyekről tájékoztatása végett eredménytelen.

A  2010.  február  10.  és  11.  napján  Bíróképző  Akadémián  tartott  szabálysértési 
konzultáció  eredményeképpen  megállapítható  volt,  hogy  országosan  a  bíróságok 
nagyobbrészt  nem változtatják  át  a  közérdekű  munkát  elzárásra,  ha  az  elkövető 
beleegyezett  a  közérdekű  munkába,  de  az  adott  településen  közérdekű  munka 
végzésre alkalmas munkahely nincs. 

A jogbiztonság és jogegyenlőség figyelembe vételével a pénzbírság meg nem fizetése 
esetén  az  elkövető  beleegyezése  mellett  pénzbírságot  közérdekű  munkára  kell 
átváltoztatni, de amennyiben az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes települési jegyző közérdekű munka végzésre alkalmas munkahelyet nem tud 
biztosítani,  elzárásra  átváltoztatásra  törvényi  lehetőség  nincs.  Így  alkotmányos 
jogsérelem az elkövetőt nem éri még akkor sem, ha a bíróság egyetért a rendőrség 
állásfoglalásával, mely egyezik a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Kollégiumvezetőjének 
2001.El.II.C6/4.  számú  fent  idézett  véleményével,  hiszen  az  elzárásra  történő 
átváltoztatás nagy számú elmaradása a szabálysértési eljárások eredményességét, a 
büntetésekhez  fűzött  generális  és  egyéni  megelőző  hatását,  visszatartó  erejét 
jelentősen csorbítja. 
Addig  is  szükséges  az  illetékes  szervek  részéről  a  települési  önkormányzatok 
ösztönzése közérdekű munkahelyek biztosítására.
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 

(5)  A (4)  bekezdésben  foglalt  határozat  meghozatala  előtt  a  szabálysértési  hatóság -  amennyiben  nem az 
elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes szabálysértési hatóság járt el - rövid úton megkeresi 
az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat 
jegyzőjét  (a  továbbiakban:  jegyző),  aki  a  település területén működő, közérdekű munka végzésére alkalmas 
munkahelyekről tájékoztatja a szabálysértési hatóságot.

(6) A közérdekű munkára átváltoztató határozatot a szabálysértési hatóság megküldi a jegyzőnek, aki - az 
elkövető  egészségi  állapotának  és  munkára  való  alkalmasságának  figyelembevételével,  a  munkáltató 
beleegyezésével  -  az  intézményt  vagy  gazdálkodó  szervezetet  jelöl  ki  a  közérdekű  munka  végrehajtásának 
helyéül. A közérdekű munkahelyet kijelölő határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak.

(7) A közérdekű munkára történő átváltoztatás esetén az elkövető köteles a jegyző által meghatározott munkát 
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végezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható.
(8) A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében - 

díjazás nélkül végzi.
(9) A közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama húsz nap. Egy napi közérdekű 

munkának legfeljebb hat óra munkavégzés felel meg.
(10) A 24. § (2) bekezdése alkalmazása esetén a közérdekű munka leghosszabb tartama harminc nap.
(11) A jegyző, illetőleg a kijelölt munkahely haladéktalanul értesíti a közérdekű munka végzését elrendelő 

szabálysértési hatóságot, illetőleg bíróságot, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy 
munkakötelezettségének nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a közérdekű munkát - a 17. § (4) bekezdésében 
meghatározottak szerint - elzárásra kell átváltoztatni.

Elzárásra átváltoztatásnál mennyire kell megkövetelni a letiltást, illetve az 
adók  módjára  történő  behajtás  megkísérlésének  igazolását?  

Tételesen mindent dokumentálnia kell a szabálysértési hatóságnak, tehát azt, hogy a 
közvetlen letiltásra miért nincs lehetőség (Sztv. 111.§ (3) bekezdés), továbbá számot 
kell  adnia  arról,  megtörtént-e  a  tartozás  adók  módjára  történő  behajtásának 
elrendelése (Sztv.  111.§ (3) bekezdés II.  fordulata),  s  ez esetben az adóhatóság 
igazolását  is  csatolni  kell.  Ugyanígy  dokumentálnia  kell  a  közérdekű  munkára 
átváltoztatással  kapcsolatos  intézkedések  foganatosítását  is.  Felvetődik  az,  hogy 
amennyiben  az  előbbiek  nem történnek  meg,  úgy  a  bíróság  az  Sztv.  112.§  (3) 
bekezdése szerint jár el, miszerint ha a törvénysértés a végrehajtás során merült fel, 
a bíróság a szabálysértési hatóságot a végrehajtási eljárás folytatására utasítja. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Egységes  és  helyes-e  az  a  gyakorlat,  hogy  a  bíróság  a  szabálysértési  
eljárást  a  pénzbírságot  elzárásra  átváltoztatásra  irányuló  ügyekben 
megszünteti, ha az eljárás alá vont személy a pénzbírságot nem fizeti meg,  
az  adók  módjára  behajtás  eredménytelen,  nincs  közérdekű  munka 
végzésére alkalmas munkahely, de az eljárás alá vont személy vállalja a 
közérdekű munkát?

Ha az önkormányzat előzőleg úgy nyilatkozik, hogy közérdekű munkára 
nincs  lehetőség  az  adott  településen,  de  az  eljárás  alá  vont  személy 
hozzájárul a pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatáshoz, át 
lehet-e változtatni a pénzbírságot elzárásra?

Ilyenkor  az  eljárás  megszüntetésre  kerül,  hiszen  nem róható  az  eljárás  alá  vont 
személy  terhére,  hogy  az  adott  településen  nincs  biztosítva  a  közérdekű  munka 
elvégezhetősége.

Láthatóan a bíróságok megyénként eltérő gyakorlatot folytatnak, többségében azt, 
hogy amennyiben az elkövető a közérdekű munkát vállalja, de azt neki biztosítani 
nem tudnak, úgy átváltoztatásra nem kerül sor.

Ismertek az átváltoztatás melletti érvek: 
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Az Sztv. 17.§ (1) bekezdése szerint a pénzbírságot meg nem fizetés esetén, ha adók 
módjára nem hajtható be, közérdekű munkára vagy elzárásra kell  átváltoztatni.  A 
vagylagosság azt mutatja, hogy ha a közérdekű munka bármely okból elesik, akkor 
az elzárásra átváltoztatás a kötelező.

Az  Sztv.  111.§-a  a  végrehajtást  különféle  stádiumokra  tagolja,  éspedig  olyan 
logikával,  hogy  az  előző  eredménytelensége  esetén  át  kell  térni  a  következő 
stádiumra.  Ha  tehát  nincs  kijelölhető  munkahely,  akkor  át  kell  térni  a  következő 
(végső) stádiumra, vagyis az elzárásra átváltoztatásra.

A közérdekű munka nem büntetésként lett kiszabva, így az elkövetőnek ahhoz nincs 
alanyi  joga,  hogy  az  általa  meg  nem  fizetett  pénzbírság  végrehajtása  -  az 
átváltoztatáshoz  adott  beleegyezése  esetén  -  kijelölhető  munkahely  hiányában 
megrekedjen,  mert  ilyen  egyáltalán  nincs  vagy  ahhoz  a  munkáltató  nem  adott 
beleegyezést [Sztv. 111.§ (6) bekezdés]. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
111.§-ához  fűzve:  „c)  Ha  az  (5)  bekezdés  alapján  megkeresett  jegyző  arról 
tájékoztatja a szabálysértési hatóságot, hogy a közérdekű munka végzésére alkalmas 
munkahely nincs, a pénzbírságot vagy még annak fennmaradó részét a pénzbírságra 
megállapított átváltoztatási kulcsnak megfelelően elzárásra kell átváltoztatni”.

A bírói gyakorlat fentiekkel szemben azonban az átváltoztatás elleni érveket fogadta 
el nagyobb többségben:

Az Sztv. 111.§ (11) [az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy 
munkakötelezettségének nem tesz eleget] és (12) [ha az elkövető nem járul hozzá a 
közérdekű munkavégzésre kötelezéshez] bekezdései tételesen határozzák meg, hogy 
mikor  kell  a  pénzbírságot  elzárásra  átváltoztatni.  Ezek  között  nem  szerepel  a 
közérdekű munkahely hiánya. 

Amennyiben  az  elkövető  a  közérdekű  munkát  vállalja,  nincs  helye  az  elzárásra 
történő átváltoztatásnak akkor sem, ha a közérdekű munkavégzés nem biztosított. 
Ezen  álláspontot  erősíti,  hogy  az  elkövető  a  közérdekű  munkát  vállalja,  az  Sztv. 
szerint  kötelező  a  pénzbírság  közérdekű munkára  történő  átváltoztatása,  mivel  a 
módosított és jelenleg hatályos Sztv. 111.§ (4) bekezdése szerint a pénzbírságot az 
elkövető  beleegyezése  esetén  közérdekű  munkára  kell  átváltoztatni,  ha  az  adók 
módjára  történő behajtás nem vezetett  eredményre.  Ha tehát  az  Sztv.  111.§  (5) 
bekezdése  szerint  a  (4)  bekezdésben  foglalt  határozat  meghozatala  előtt  a 
szabálysértési  hatóságot  az  illetékes  települési  jegyző  úgy  tájékoztatja,  hogy  a 
település területén közérdekű munkavégzésre alkalmas munkahely nincs, abban az 
esetben is, amennyiben az elkövető beleegyezett, a pénzbírságot közérdekű munkára 
kell átváltoztatni. Az Sztv. 111.§ (11) bekezdése szerint a jegyző, illetőleg a kijelölt 
munkahely  akkor  értesíti  a  közérdekű  munka  végzését  elrendelő  szabálysértési 
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hatóságot, illetőleg bíróságot, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka 
végzését vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget. Ezen rendelkezés az eljárás 
alá vont személy részéről feltételezi az önhibát. A törvény csak ezekben az esetekben 
teszi lehetővé, hogy a közérdekű munkát elzárásra átváltoztassuk figyelemmel arra, 
hogy  az  eljárás  alá  vont  személyek  önhibájukon  kívül  nem  kezdhetik  meg  a 
közérdekű munkát, illetve munkakötelezettségüknek önhibájukon kívül nem tudnak 
eleget  tenni,  így  nincs  lehetőség  a  közérdekű  munka  elzárásra  történő 
átváltoztatására többségi álláspont szerint.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(12) Ha az elkövető nem járul hozzá a közérdekű munkavégzésre kötelezéshez, a pénzbírságot elzárásra kell 
átváltoztatni.

(13) Az elzárásra átváltoztatásról az a helyi bíróság rendelkezik,
a) amelyik az ügyben érdemi határozatot hozott;
b) amelynek illetékességi területén a jogerős határozatot hozó szabálysértési hatóság fekszik;
c)
(14) Az elzárásra átváltoztatás szükségességének fölmerülése esetén a szabálysértési hatóság az ügy iratait 

haladéktalanul megküldi a (13) bekezdésben meghatározott bíróságnak.
(15)

59/2010/Áhsz. 22. § (1) b) pont/ISZ  Egy hatósági jogkörrel  rendelkező központi költségvetési szerv 
nyilvántartó szerve mikor vezetheti ki a számviteli nyilvántartásaiból az általa kiszabott, majd behajtásra 
az illetékes önkormányzat jegyzőjéhez áttett helyszíni bírságból eredő adóskövetelést?

[13/2009. Számviteli kérdés]
A helyszíni  bírságolás  részletes  szabályairól  szóló  10/2000.  (II.  23.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  
Rendelet)  előírásai  alapján  kiszabott  helyszíni  bírság  követelésként  a  szabálysértési  ügyben  eljáró  
hatóság nyilvántartó szerve (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) számviteli nyilvántartásaiban szerepel.
Alapesetben a nyilvántartó szerv írja elő és számolja el a bírságot költségvetési bevételként.
Ha a kiszabott bírság összege a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem folyik be a nyilvántartó 
szerv  előirányzat-felhasználási  keretszámlájára,  a  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  vagy  
tartózkodási hellyel rendelkező elkövető esetén a nyilvántartó szerv a szabálysértésekről szóló 1999. évi  
LXIX. törvény rendelkezése szerinti végrehajtási intézkedést kezdeményez az elkövető lakóhelye, illetve  
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. Ennek keretében a nyomtatvány  
másolatát megküldi a jegyzőnek, vagyis a követelést behajtásra átteszi.
A Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  
költségvetési törvény) 49. §-ának (4) bekezdése alapján az önkormányzati hatóságon kívüli egyéb hatóság  
által  kiszabott,  majd  a  jegyző  által  végrehajtási  intézkedés  alá  vont,  helyszíni  bírságból  eredő  
adóskövetelésekből  az  önkormányzat  költségvetési  elszámolási  számlájára  vagy  annak  alszámlájára  
befolyó bevétel 100 százaléka az önkormányzatot illeti meg. Ebből következik, hogy az önkormányzatnak  
átadott követelés már nem szerepeltethető a nyilvántartó szerv számviteli nyilvántartásaiban. (Kivétel: A 
költségvetési törvény 49. §-ának (4) bekezdése alapján a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési  
szabályszegések  köréről,  az  e  tevékenységekre  vonatkozó rendelkezések  megsértése  esetén  kiszabható  
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről  
szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási  
bírság megosztott hatósági bevételnek minősül, mivel az önkormányzatokat csak a bevétel 25%-a illeti  
meg.  Amennyiben  a  nyilvántartó  szerv  végrehajtási  intézkedést  kezdeményez  az  önkormányzat  
jegyzőjénél, mivel a nyilvántartó szervet továbbra is megilleti a kiszabott közigazgatási bírság 75%-a,  
emiatt a nyilvántartásából a követelés nem vezethető ki.)
Számviteli elszámolás szempontjából - a jogi szabályozást figyelembe véve - amikor a nyilvántartó szerv  
az  adóskövetelést  (kivéve  a  közigazgatási  bírság  esetében)  behajtásra  átteszi  az  elkövető  lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, a követelést ki kell vezetnie a  
könyveiből,  illetve  ezzel  egyidejűleg  az  önkormányzatnak  azt  fel  kell  vennie  a  számviteli  
nyilvántartásaiba.
A  Rendelet  3.  §-ának  (6)  bekezdése  kimondja,  hogy  ha  az  elkövető  az  önkormányzat  jegyzőjéhez  



135

végrehajtási intézkedés céljából áttett tartozását időközben a nyilvántartó szerv előirányzat-felhasználási  
keretszámlájára  mégis  befizette,  erről  a  nyilvántartó  szervnek  az  illetékes  települési  önkormányzat  
jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatnia kell. Ebben az esetben ez az összeg a nyilvántartó szerv bevétele  
marad, mivel a költségvetési törvény alapján csak az az összeg illeti meg az önkormányzatot, amely az  
elszámolási  számlájára  folyik  be.  A  nyilvántartó  szerv  a  szabálysértő  beazonosítása  és  a  követelés  
analitikus és főkönyvi nyilvántartásba történő újbóli felvételét követően a nyomtatvány eredeti példánya  
alapján a befolyt összeget  elszámolja költségvetési bevételként, az önkormányzat pedig a nyilvántartó  
szerv  értesítése  alapján  az  adott  követelést  kivezeti  a  számviteli  nyilvántartásaiból  és  megszünteti  a  
végrehajtási intézkedést.
[1999. évi LXIX. törvény 32. §, 111. §, 127/A. §; 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6); 410/2007. (XII.  
29.) Korm. rendelet; 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 22. § (1) b) pont]

Van-e törvényes lehetőség a meg nem fizetett helyszíni bírság közérdekű 
munkára, elzárásra átváltoztatására?

Az egységes álláspont szerint nincs.  A helyszíni  bírságot az Sztv. külön, „speciális 
szankcióként” szabályozza a 134-137 §-okban. A 134. § (4) bek szerint: „A tudomásul 
vett helyszíni bírság a befizetés elmulasztása esetén kizárólag adók módjára hajtható 
be.”

Ebből eredően az adók módjára behajtáson túlmenő intézkedések nem tehetőek, így 
nincs mód az átváltoztatásra sem. (lásd még a 134 §-hoz fűzött magyarázatot.) 

Közérdekű munkára, elzárásra átváltoztatás esetén mi a teendő abban az 
esetben,  ha  a  meg  nem  fizetett  (vagy  részben  meg  nem  fizetett)  
pénzbírság  összege  nem  osztható  maradék  nélkül  az  átváltoztatási 
kulcsként  meghatározott  összeggel? (Pl.  8000  Ft.-ot  nem  fizetett  meg,  és 
felmerül a közérdekű munkára, avagy az elzárásra átváltoztatás szükségessége  (és 
3.000 Ft./nap-ban állapította meg a szabálysértési hatóság (bíróság) az átváltoztatási 
kulcsot)

Az  Sztv.  17.  §  (4)  bek.  szerint:  „  Egynapi  közérdekű  munkának  ötezer  forint 
pénzbírság felel  meg”, míg az (5) bek Szerint: „Az elzárásra történő átváltoztatás 
során ezer forinttól háromezer forintig terjedő összeg helyett egynapi elzárást kell 
számítani. A pénzbírság helyébe lépő elzárás - a 24. § (2) bekezdésében foglaltak 
kivételével - egy napnál rövidebb és hatvan napnál több nem lehet.”

E  törvényi  rendelkezések  helyes  alkalmazása  az,  ha  a  példánál  maradva  1  napi 
közérdekű munkára,  avagy  2  napi  elzárásra  változtatja  át  a  bíróság a  meg nem 
fizetett pénzbírságot.

Ellenkező esetben a kiszabott szankción túlterjeszkedne a bíróság, hiszen az elkövető 
„túltöltené” büntetését.
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Mi a helyzet a fennmaradó, és az átváltoztatással ily módon nem érintett  
összegekkel? 

A törvény erre az esetre megoldást nem kínál, így azon részösszeg, mely így már 
sem  behajtásnak,  sem  átváltoztatásnak  nem  lehet  tárgya,  gyakorlatilag 
végrehajthatatlan marad. 

112. §

112.§

A  bíróság  csak  akkor  vizsgálhatja  a  szabálysértési  hatóság  határozatának  a 
törvényességét,  ha  a  határozat  a  szabálysértési  hatóság  eljárásában  emelkedett 
jogerőre. Ha az ügyben a bíróság is eljárt (kifogás alapján), vagy pedig az elzárással 
is  sújtható  szabálysértés  miatt  a  bíróság  előtt  indult  az  eljárás:  a  törvényesség 
vizsgálatát a bíróság határozatának jogereje általában kizárja. 
A határozat  módosítása – a kijavítás és a kiegészítés esetein kívül [75.§ (2) és (3) 
bekezdés]  – kivételesen a nyilvánvaló  törvénysértés orvoslására is  megengedhető 
(így pl. ha a bíróság az elzárásra történő átváltoztatás során ezer forintnál kisebb 
vagy  háromezer  forintnál  nagyobb  összeg  helyett  írta  elő  egynapi  elzárás 
alkalmazását).
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

Az Sztv. 112 §-át a 2008. évi XXVI tv. 23. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 
2008. július 1. napjával.

113.  §  (1)  Amennyiben az elkövető vagy helyette más a  pénzbírságot,  illetőleg az elzárásra átváltoztatott 
pénzbírságnak a még le nem töltött napoknak megfelelő összegét igazoltan megfizeti

a) az elzárás nem foganatosítható, illetőleg
b) az elzárás foganatosítását követően az elkövetőt nyomban szabadon kell bocsátani.
(2)  Az  elzárás  letöltéséről,  illetőleg  az  azonnali  szabadításról  a  büntetés-végrehajtási  intézet  a  bíróságot 

haladéktalanul értesíti.
114.  §  A fiatalkorúakra  kiszabott  pénzbírságot,  továbbá  minden  egyéb  pénzösszeget  adók  módjára  kell 

behajtani.
115. § (1) A pénzbírság, illetőleg az eljárási költség megfizetésére a szabálysértési hatóság, illetőleg a bíróság 

legfeljebb hat hónapi tartamra részletfizetési kedvezményt vagy halasztást adhat.

115.§

A pénzbírság részletfizetése vagy halasztása iránti kérelmet ki bírálja el,  
ha azt a kifogással együtt vagy a kifogás elbírálását követően terjesztik 
elő?  

Az Sztv. 115.§ (1) bekezdéséből kiindulva a bíróság csak azokban az ügyekben adhat 
pénzbírság megfizetésére részletfizetést vagy halasztást, amikor az Sztv. 13. fejezete 
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szerint  jár  el,  azaz  amikor  az  elzárással  is  sújtható  szabálysértés  miatt  jár  el,  s 
pénzbírságot  szab  ki.  Minden  más  esetben  a  szabálysértési  hatóság  jogosult  és 
köteles a kérelem elbírálására függetlenül attól, hogy a kérelmet a kifogással együtt 
vagy  a  kifogás  elbírálását  követően  terjesztik  elő.  

Az említett körben fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az Sztv. 115.§ (2) bekezdés 
alapján  az  elzárás  vagy  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  elhalasztását  vagy 
félbeszakítását a bíróság engedélyezi,  s az eljárás egyéb szabályait  az ezt  követő 
bekezdések határozzák meg. A törvényben ún. meghatározott kivételektől eltekintve 
a szabálysértés miatt az Sztv. 32-34.§-ában meghatározott szabálysértési hatóságok 
járnak el, más szervek pedig az Sztv. 35.§ szerinti szabályozás alapján. Ezen ügyek 
elbírálása szerint  minden intézkedést  a szabálysértési  hatóságnak kell  meghoznia, 
minthogy  ezen  ügyekben a törvény a  bíróságnak csak a  kifogás  elbírálása során 
biztosít  jogkört,  valamint  az  ügyészi  óvás  esetén.  Szükséges  továbbá utalni  arra, 
hogy  a  jelenleg  hatályos  szabálysértési  törvény  szerint  a  bíróság nem tekinthető 
szabálysértési  hatóságnak,  csupán  szabálysértési  ügyben  eljáró  hatóságnak,  s 
kifejezetten  azok  a  kötelezettségek,  illetőleg  jogosultságok  terhelik,  melyeket  a 
jogszabály – az Sztv. - előír. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

A  jogerősen  kiszabott  pénzbírság  végrehajtása  iránti  eljárásban 
engedélyezhető-e  a  részletfizetés  az  elkövető  részére,  és  amennyiben 
igen, mely végrehajtási fokozatokban?

Ha  pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatásának  ügyében  tartott 
tárgyaláson az eljárás alá vont személy részletfizetési kedvezményt kér,  
vagy ott egyezik bele a közérdekű munkába, lehet-e az eljárás folytatására 
utasítani a szabálysértési hatóságot?

Van-e lehetőség ebben a szakaszban a méltányosság gyakorlására? 

A részletfizetés  engedélyezésére  a  111.§  (1)  bekezdésére  figyelemmel  csak a  30 
napos önkéntes teljesítésen belül van lehetőség, amely 30 nap a határozat jogerőre 
emelkedésétől számít.

Egy  kivétel  is  megfogalmazódott,  nevezetesen,  ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a 
kézbesítési  vélelem  megdöntése  iránti  kérelmet  terjeszt  elő  a  74/A.§-a  alapján, 
hivatkozva arra, hogy nem volt tudomása a vele szemben meghozott határozatról, 
mert azt nem az átvételre jogosult személy vette át. Ilyenkor az iratokat vissza kell 
küldeni annak a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak, amely a kézbesítésről 
intézkedett.

Az elzárásra átváltoztatásos ügyekben méltányosság gyakorlására nincsen lehetőség, 
a  115.§  (2)  bekezdése  értelmében  maximum  az  elzárás  elhalasztását  vagy 
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félbeszakítását lehet elrendelni.

A  közérdekű munkavégzésre  vonatkozó  felhívásban  biztosított  határidő  jogvesztő, 
azaz  az  elkövetőnek  a  határidő  elmulasztását  követően  (pl.  a  tárgyaláson)  tett 
beleegyező nyilatkozata már nem vehető figyelembe.

A jegyző gondoskodik az elzárással  is  sújtható szabálysértés miatt a bíróság által 
kiszabott  pénzbírság  és  egyéb  pénzösszeg  végrehajtásáról  [Sztv.  127/A.§  (1) 
bekezdés].  A végrehajtás során a bíróság engedélyez részletfizetést vagy halasztást 
a pénzbírság és az eljárási költség megfizetésére, a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított legfeljebb hat hónapra [Sztv. 115.§ (1) bekezdés]. 

Nincs  rá  szabály,  hogy  részletfizetés  vagy  halasztás  meddig  engedélyezhető,  de 
annak értelemszerűen az önkéntes teljesítésre nyitva álló harminc napon belül van 
helye. Tehát az ezt követő végrehajtás során már nem engedélyezhető, amikor is 
csak a megfizetésnek lehet helye. 

A végrehajtás során annak korábbi stádiumához már nem lehet visszatérni, így pl. 
elzárásra átváltoztatásos tárgyaláson a közérdekű munkára sem. 

A bíróság addig engedélyezheti a részletfizetést az eljárás alá vont személy részére, 
amíg  az  ügy  bíróság  előtt  van  végrehajtás  alatt,  azaz  a  30  napos  önkéntes 
teljesítésen belül van lehetőség részletfizetés engedélyezésére. Azt követően, hogy 
megindul  az  adók  módjára  történő  behajtás,  közérdekű  munkavégzés  vagy  a 
pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatása,  már  nincs  lehetőség  visszalépni 
végrehajtási  fokozatokat.  Az  adók  módjára  történő  behajtás  szakában,  illetve  a 
közérdekű munkavégzésre átváltoztatás szakában hatásköre sincs a bíróságnak. A 
pénzbírság  elzárásra  történő  átváltoztatása  ugyan  bírósági  tárgyaláson  történik, 
azonban  a  logika  szabályai  szerint,  ha  korábban  a  bíróságnak  már  nem  volt 
lehetősége a pénzbírság vonatkozásában részletfizetést engedélyezni, úgy a későbbi 
szakban sincs erre lehetőség.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

(2) A bíróság - hivatalból vagy kérelemre - egészségi, családi vagy más fontos okból az elzárás, illetőleg a 
pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  elhalasztását  vagy  félbeszakítását  is  engedélyezheti.  Ennek  időtartama  hat 
hónapig terjedhet.

(3) Ha az elkövető kórházi gyógykezelése szükséges, az elzárás végrehajtását félbe kell szakítani.
(4)  A félbeszakítást  a  bíróság rendeli  el,  határozatát  a  büntetés-végrehajtási  intézetnek küldi  meg.  Sürgős 

esetben  a  félbeszakítás  engedélyezése  távbeszélőn  is  közölhető,  és  annak  a  szervnek  a  vezetője  is 
engedélyezheti, amelynél az elzárást foganatosítják.

(5) A bíróság az (1)-(4) bekezdésben meghatározott esetekben tárgyalás mellőzésével, az iratok alapján jár el.
116. §  (1) Az elzárás büntetés elengedése, illetőleg mérséklése, a pénzbírság megfizetésének elengedése, a 

járművezetéstől eltiltás mellőzése, illetőleg az elkobzott dolog visszaadása érdekében az elkövető - az elkövető 
beleegyezése esetében védője is - méltányossági kérelmet nyújthat be.

(2) A pénzbírság, illetőleg a járművezetéstől eltiltás végrehajtását méltányosságból mellőzheti, az elkobzott 
dolgot visszaadhatja:

a)  önkormányzati  hatáskörbe  tartozó  szabálysértések  esetében  a  Kormány  általános  hatáskörű  területi 
államigazgatási szerve;

b) a felügyeletet ellátó miniszter, ha az ügyben más szabálysértési hatóság járt el;
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c) központi hivatal vezetője, amennyiben a felügyeletet nem miniszter látja el.
(3) Amennyiben az elkövetőt elzárással sújtották, az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági jogkört a 

köztársasági elnök gyakorolja.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a méltányossági kérelmet az ügyben érdemi határozatot hozó 

bíróságnál kell előterjeszteni, amely a kérelmet az ügy irataival együtt soron kívül terjeszti fel a szabálysértési 
szabályozásért felelős miniszterhez.

(5)  Az  elzárás  elengedése  vagy  mérséklése  iránti  kérelem  esetén  a  szabálysértési  szabályozásért  felelős 
miniszter a büntetés végrehajtását a köztársasági elnök döntéséig elhalaszthatja.

(6) A méltányossági kérelmet a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter a köztársasági elnökhöz akkor 
is felterjeszti, ha annak tartalmával nem ért egyet.

(7) A méltányossági döntésről az értesítést az elkövetőnek a (4) bekezdésben meghatározott bíróság kézbesíti.
(8) A bíróság hivatalból vagy kérelemre egy ízben elrendelheti határozata végrehajtásának felfüggesztését, ha 

a rendelkezésre álló adatok alapján annak megváltoztatása vagy megsemmisítése várható, vagy ezt különleges 
méltánylást igénylő körülmény indokolja. A végrehajtás harminc napnál hosszabb időre nem függeszthető fel.

116/A. § Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, és a kérelemben előadott 
tények  és  körülmények  a  kérelem  elfogadását  valószínűsítik,  a  végrehajtás  kérelemre  vagy  hivatalból 
felfüggeszthető.

117. § A járművezetéstől eltiltást a jogerős határozatot hozó szabálysértési hatóság, illetve bíróság értesítése 
alapján a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője hajtja végre.

XIII. Fejezet

EGYES SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN 
RENDELKEZÉSEK

118. § A III-XII. fejezet rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási 
szabályok

119. § (1) Az elzárással is sújtható szabálysértést az elkövetés helye szerint illetékes helyi bíróság tárgyaláson 
bírálja el. A megyei bíróság elnöke ezekre az eljárásokra - a megyei rendőrfőkapitány javaslatára - más helyi 
bíróság illetékességét is megállapíthatja.

(2) A bíróság - ha ez a feljelentés, illetőleg az iratok tartalma alapján lehetséges - nyolc napon belül határoz az 
áttételről, az eljárás felfüggesztéséről, illetőleg az eljárás megszüntetéséről.

(3) Ha a feljelentés adatai, illetőleg az iratok tartalma alapján nem lehetséges a feljelentés érdemi elbírálása, a 
tényállás tisztázása érdekében a bíróság

a) felhívja a feljelentőt további adatok közlésére;
b) iratokat, tárgyi bizonyítási eszközöket szerez be;
c) a bíróság lefoglalhatja a 80. § (1) bekezdésében, illetőleg lefoglalja a 80. § (2) bekezdésében meghatározott 

dolgot. A lefoglalt dolog visszaadása tekintetében a 80. § rendelkezései szerint jár el;
d) külön jogszabályban meghatározott feltételek alapján más szerveket adatok közlésére hívhat fel.
(4) A bíróság a hatóság előkészítő eljárást lefolytató tagját (128/A. §) a tárgyalásra idézi. A (3) bekezdésben 

felsorolt intézkedéseket a bíróság a rendőrség útján is foganatosíthatja. A rendőrség ennek során az előkészítő 
eljárás szabályai szerint jár el.

119.§

Amennyiben  elzárással  is  sújtható  szabálysértés  elkövetése  miatt  a 
nyomozó hatóság hatáskör hiányában az ismeretlen elkövetővel szemben 
tett  feljelentést  az  eljárás  lefolytatása  végett  megküldi  a  bíróságnak, 
milyen  eljárást  kell  lefolytatni? 
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Amennyiben  a  feljelentés  szabálysértési  hatóságtól  vagy  más  olyan  hatóságtól 
származik, amelyek jogosultak az Sztv. 119.§ (3) bekezdés d./ pontja szerinti adatok 
beszerzésére, úgy a bíróság az Sztv. 119.§ (3) bekezdés a./ pontja alapján további 
adatok közlésére, és ez esetben nem a bíróság jár el az Sztv. 119.§ (3) bekezdés d./ 
pontja szerint. Amennyiben a feljelentő nem tartozik a fenti  körbe, azaz tipikusan 
magánszemély, akkor a feljelentőt hívja fel a bíróság az Sztv. 119.§ (3) bekezdés a./ 
pontja  szerint  adatközlésre,  s  a  bíróság  a  (3)  bekezdés  d./  pontja  szerint  más 
szerveket adatok közlésére csak akkor hív fel, ha az adott szerv nem szolgáltathat 
adatot a feljelentő részére. Ez esetben is kötelessége azonban a bíróságnak, hogy a 
feljelentőt  kioktassa arról,  hogy mely szerveket – nyilvántartásokat kereshet meg.

Amennyiben a fenti eljárás eredménytelen marad, azaz a feljelentő a bíróság által 
megadott határidő mellett a kért adatot nem közli, úgy az eljárást az Sztv. 84.§ (1) 
bekezdés b./ pontja alapján meg kell szüntetni.  
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult eljárásban 
lefoglalt  bűnjelet  a  bíróságnak kell-e  átvenni,  azokat  vezetni,  kezelni?  

A  felmerült  probléma  abból  adódik,  hogy  a  39/2009.  (XII.22.)  PM  rendelet  a 
szabálysértési  hatóságokról  rendelkezik,  márpedig  az  Sztv.  szerint  a  bíróság  nem 
szabálysértési  hatóság.  Kétség  kívül  a  PM  rendelet  6.§  (5)  bekezdése  úgy 
rendelkezik,  hogy  a  szabálysértési  hatóságnak  a  lefoglalt  dolgokkal  kapcsolatos 
eljárása során értelemszerűen alkalmazni kell az elkobzás végrehajtásáról, valamint a 
büntetőeljárás  során  lefoglalt  dolgok  kezeléséről  szóló  külön  jogszabályi 
rendelkezéseket, ez a bírósági bűnjelkezelésről szóló jogszabály nem tartalmazza azt, 
hogy a rendelkezéseit a szabálysértési eljárás során is alkalmazni kell, amennyiben a 
bíróság  szabálysértési  ügyben  jár  el  az  Sztv.  XIII.  fejezete  alapján.  

A kérdésre megnyugtató jogszabályi válasz nincs, jogalkotási hiányosságról van szó. 
Dr. Balla Lajos a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Kollégiumvezetője 2001.El.II.C.6/4. számú hatályosított állásfoglalása a Szabálysértési törvény alkalmazása során felmerült 
néhány jogértelmezési probléma témakörében

Amíg a rendőrség saját hatáskörében eljárva az előkészítő eljárását lefolytatja, addig 
a  39/2009  (XII.22.)  PM rendelet  szerint  a  rendőrség  őrizetében  kell  maradjon  a 
bűnjel. Miután az előkészítő eljárást lefolytatta már semmi nem zárja ki az Sztv. 36.§ 
(2) bekezdés, a 11/2003 (V.8) IM-BM-PM rendelet 96.§-ából, a 97.§ (1) bekezdés és 
11/2000 (II.23.) BM rendelet 20.§ (2) bekezdés alkalmazását, tehát a bűnjeleket a 
rendőrségnek a bírósághoz kell megküldeni és azokat a Bíróság Gazdasági Hivatala 
kezeli, hiszen az ügyben a rendőrség hatáskörrel a továbbiakban nem rendelkezik.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Amennyiben a bíróság az elzárással sújtható szabálysértések kapcsán azt 
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tapasztalja, hogy az előterjesztett feljelentésben nem kellő alapossággal 
kerültek rögzítésre a bizonyítékként figyelembe vehető adatok és tények,  
akkor  meg  kell-e  elégednie  a  bírónak  a  hiányos  bizonyítékok 
megjelölésével  és  ha  az  eljárás  alá  vont  személy  egyéb  bizonyítási 
indítványt  nem terjeszt  elő,  úgy  abban az  esetben  ezt  a  körülményt  a 
javára lehet-e értékelni? Járhat-e az említett eset azzal a megállapítással, 
hogy  az  eljárás  alá  vont  személy  a  szabálysértést  nem  követte  el?  

Az Sztv. 119.§ (3) bekezdése lehetőséget, de kötelezettséget is ad a bíróságnak arra, 
hogy az elzárással sújtható szabálysértések esetén hivatalból bizonyítást folytasson 
le.  Természetesen  ha  ez  a  bizonyítás  eredménytelen,  mert  például  a  119.§  (3) 
bekezdés a./ pontja szerint felhívott feljelentő nem közöl további adatokat, vagy azok 
nem  elégségesek  a  szabálysértési  felelősség  megállapításához,  akkor  az  nem 
állapítható  meg.  
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Jelen  kell-e  lennie  az  eljárás  alá  vont  személynek  az  elzárással  is  
büntethető szabálysértési  tárgyalásán,  s köteles-e idézni  őt a bíróság a 
tárgyalásra?  

Nem kell jelen lennie az eljárás alá vont személynek, ezért nem köteles őt a bíróság a 
tárgyalásra  idézni.  

Az  említett  álláspont  az  Sztv.  95.§  (3)  bekezdéséből  levezetett  jogértelmezésén 
nyugszik,  miszerint a kifogást elbíráló végzéssel  kapcsolatban a bíróság tárgyalást 
tart,  s  arra  az  eljárás  alá  vont  személy  két  esetben  idézi:
-  amikor  a  tárgyalást  az  eljárás  alá  vont  személy  kérte,  
-  ha  a  bíróság  a  jelenlétét  egyéb  okból  szükségesnek  tartja.  

Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási szabályok az 
Sztv.  XIII.  fejezetében  az  egyes  szabálysértési  ügyekre  vonatkozó  külön 
rendelkezések cím alatt található, s e fejezet akként kezdődik a 118.§ rendelkezése 
szerint,  hogy   a  III-XII.  fejezet  rendelkezéseit  e  fejezetben  meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. Minthogy az eljárás alá vont személy idézésére a XIII. 
fejezet nem tartalmaz külön rendelkezéseket, így a korábbi fejezeteket, s ezen belül 
konkrétan az Sztv. 95.§ (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. Ebből pedig az 
következik, hogy a bíróság akkor idézi az eljárás alá vont személyt, az elzárással is 
sújtható  szabálysértési  ügy  tárgyalására,  amennyiben  a  jelenlétét  szükségesnek 
tartja. 

Amikor tehát az Sztv. 119-120.§-hoz fűzött indokolás azt tartalmazza, hogy az elzárás 
kiszabására nem kerülhet sor pusztán az iratok alapján, az elkövetőnek, illetőleg jogi 
képviselőjének lehetőséget kell adni arra, hogy az ellene irányuló „vádat” (tehát a 
feljelentés,  illetve  a  feljelentést  megalapozó  bizonyítékokat)  a  bíróság  előtt 
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közvetlenül  vitathassa.  Ennek  megfelelően  a  tárgyalást  –  elzárással  fenyegetett 
ügyben nem lehet mellőzni – úgy kell értelmezni, hogy az eljárás alá vont személyt 
értesíteni kell a tárgyalásról, s ezáltal a bíróság eleget tett annak a követelménynek, 
hogy lehetőséget adjon az eljárás alá vont személynek arra, hogy az ellene irányuló 
vádat  a  bíróság  előtt  közvetlenül  vitathassa.  Az  értesítésbeli  figyelmeztetésnek 
azonban  ki  kell  terjednie  arra,  hogy  a  távollét  nem  akadálya  az  eljárás 
lefolytatásának, s az eljárás alá vont távollétében is befejezhető. 

Az  említettek  mellett  szükséges  ugyanakkor  felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy 
amennyiben a megalapozott tényállás megállapításához szükség van az eljárás alá 
vont személy meghallgatására, akkor az nem mellőzhető. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

Ha  a  szabálysértési  határozat  jogerőre  emelkedését  követően  válik 
ismeretlenné az eljárás alá vont személy lakcíme, mi a teendő a bíróságra 
érkező, pénzbírság elzárásra irányuló eljárásokkal, illetve kérelmekkel?

Elzárással  is  sújtható  szabálysértéses  ügyben,  ha  az  eljárás  alá  vont 
személy  tárgyalásra  szóló  idézője  "ismeretlen  helyre  költözött"  postai 
jelzéssel érkezik vissza, a lakcímnyilvántartó eredménytelen megkeresését 
követően  helye  van-e  az  eljárás  felfüggesztésének  az  Sztv.  67.§  (1) 
bekezdés b.)  pontja  alapján,  avagy a megszüntetés  a  helyes  eljárás  az 
Sztv.  84.§  (1)  bekezdés  b.)  pontja  alapján,  figyelemmel  a  84.§  (2) 
bekezdésére?

A 74.§ rendelkezései értelmében a szabálysértési eljárásban nincs helye hirdetményi 
kézbesítésnek.

A  másik  kérdés  vonatkozásában  kétféle  törvényes  megoldás  is  van.  Az  egyik 
értelmében alkalmazni kell a 67.§ (1) bekezdés b) pontját, vagyis az eljárást fel kell 
függeszteni, ha az ismert eljárás alá vont személy távolléte az ügy érdemi elbírálását 
nem teszi  lehetővé.  Ilyenkor  az  elévülési  idő  letelte  előtt  még  egyszer  meg  kell 
kísérelni az eljárás alá vont személy felkutatását, majd az elévülést követően a 84.§ 
(1) bekezdés g) pontja alapján az eljárást meg kell szüntetni.

A másik megoldás szerint a 84.§ (1) bekezdés b) pontja alapján kell eljárni, vagyis az 
eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás alá vont személy tartózkodási helye nem 
állapítható meg és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Ilyen esetben a 
megszüntetés ellenére az elévülésig kell az aktát nyilvántartásba tenni, az elévülés 
előtt (lsd: 6 hónapon belül) újra le kell  ellenőrizni a lakcímnyilvántartót, és ha új 
lakcím van, akkor az iratokat új számra kell lajstromozni.

A hirdetményi  kézbesítésre a szabálysértési  eljárásban nincs lehetőség, mert  erre 
utalás  sincs  az  Sztv-ben.  Ezt  nem vitatva  szükséges  megjegyezni,  hogy  egy-egy 
speciális helyzetben lévő határ közeli,  vagy idegenforgalom szempontjából érintett 
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terület  bíróságán,ahol  gyakorta  kell  eljárni  külföldi  eljárás  alá  vont  személlyel 
szemben esetenként az eljárás eredményes lefolytatását akadályozza ezen intézmény 
hiánya.

Sztv. 83.§ (3) bekezdés második mondata: Az ismeretlen helyen lévő eljárás alá vont 
személy, tanú, szakértő lakó-, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása céljából a 
polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságot kell megkeresni. 

A Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) 
büntető kollégiumainak álláspontja (Bírósági Határozatok 2000. évi 11. szám) az Sztv. 
83.§-ához fűzve: „A szabálysértési eljárásban az ismeretlen helyen levő eljárás alá 
vont  személy  lakó-,  illetve  tartózkodási  helyének  megállapítása  céljából  a  (3) 
bekezdés  szerinti  intézkedéseket  lehet  megtenni,  elfogatóparancs  kibocsátásának 
nincs  helye.  Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  elkövető  felkutatására  az  elzárás 
végrehajtása érdekében sem lehet elfogatóparancsot kibocsátani [7/2000. (III. 29.) 
IM-BM együttes rendelet 13.§].”

A  személy-  és  tárgykörözésről  szóló  2001.  évi  XVIII.  törvény  szerint  körözés:  az 
ismeretlen helyen lévő személy (…) felkutatása (…) érdekében végzett intézkedések 
összessége [1.§ (2) bekezdés a) pont]; körözés elrendelés: személy (…) felkutatására 
(…) illetőleg személy felkutatását, egyben elfogását és meghatározott hatóság elé 
állítását  elrendelő  határozat  (elfogatóparancs)  meghozatala  [1.§  (2)  bekezdés  b) 
pont];  a  körözést  személy  esetén  törvényben  (…)  meghatározott  hatóság,  szerv, 
személy (…) rendeli el [2.§ (1) bekezdés]. A körözés (elfogatóparancs) kibocsátására 
az Sztv. nem ad lehetőséget. 

Az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás  végrehajtásának  részletes 
szabályairól szóló 7/2000. (III.29.) IM-BM együttes rendelet 13.§-a az Sztv. 83.§ (3) 
bekezdésével  megegyezően  kizárólag  a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás 
központi, vagy az elkövető utolsó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
helyi szervének megkeresését engedi. 

Az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  terhelt,  illetve  a  bűncselekmény  elkövetésével 
alaposan  gyanúsítható  ismeretlen  személy  tartózkodási  helye  felkutatásának, 
lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének 
részletes szabályairól szóló 1/2003. (III.7.) IM rendelet a Be. 604.§ (2) bekezdésének 
a)  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  lett  kibocsátva,  így  az  kizárólag  a 
büntetőeljárásra  vonatkozik.  Ebből  a  megközelítésből  sem  alkalmazható  körözés 
(elfogatóparancs) az eljárás alá vont személlyel (elkövetővel) szemben.

Elzárásra átváltoztatásos ügyben, ha az elkövető a postai jelzés szerint ismeretlen 
helyre  távozott  és  eredménytelen  volt  a  polgárok  személyi  adatait  és  lakcímét 
nyilvántartó  hatóság  megkeresése,  a  bíróság  az  ügyet  nyilvántartásba  helyezi, 
lakcímfigyelő kibocsátása mellett. 

Ha  az  eljárás  alá  vont  személy  kifogásos  ügyben  ismeretlen  helyre  távozott,  az 
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eljárás  felfüggeszthető,  ha távolléte az ügy érdemi elbírálását  nem teszi  lehetővé 
[Sztv. 67.§ (1) bekezdés b) pont], de a cselekmény elkövetésétől számított két éven 
belül az eljárást a rendelkezésre álló adatok alapján be kell fejezni [Sztv. 67.§ (2) 
bekezdés].  
Ha az eljárás alá vont személy elzárással is sújtható szabálysértés miatti bíróság előtti 
eljárásban ismeretlen helyre távozott, az eljárást meg kell szüntetni [Sztv. 84.§ (1) 
bekezdés b) pont], és a tartózkodási helye ismertté válása esetén az elévülési időn 
belül folytatni kell [Sztv. 84.§ (2) bekezdés].  
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  első  fokon  bíróság  előtt  indult  szabálysértési  eljárásban  -  pl.  
garázdaság  miatt  kiszabott  pénzbírság  esetén  –  mi  a  jegyző  feladata? 
Kizárólag az adók módjára történő behajtás és a közérdekű munkavégzés 
kapcsán történő intézkedés (az elzárásra átváltoztatásról nyilvánvalóan a 
bíróság  dönt),  vagy  az  elzárás  foganatosítása  végett  a  bíróságnak  a 
jegyzőhöz kell-e megküldeni az iratokat, aki további intézkedés végett a 
rendőrséghez  továbbítja  az  ügyet,  illetve  maga  intézkedik  az  elzárás 
végrehajtása  kapcsán,  melyhez  ha  szükséges  elővezetés  érdekében 
igénybe veszi a rendőrség közreműködését?

A 7/2000. (III.29.) IM-BM együttes rendelet 3.§ (2) bekezdése értelmében a bíróság 
által  kiszabott pénzbírság átváltoztatása esetén a pénzbírságot helyettesítő elzárás 
végrehajtására az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőri 
szerv  intézkedik,  a  bíróság  a  jogerős  határozatát  a  (3)  bekezdés  értelmében  a 
rendőrségnek küldi meg.
Ebből következtetve volt egységes az álláspont a tekintetben, hogy a jegyző feladata 
erre nem terjed ki a 127/A.§ (1) bekezdése alapján.

A  jegyző  kizárólag  az  elzárással  is  sújtható  szabálysértés  miatt  a  bíróság  által 
kiszabott  pénzbírság,  a  bíróság  által  megállapított  egyéb  pénzösszeg,  valamint  a 
bíróság  által  megállapított  kár  értékének  végrehajtásáról  gondoskodik; ennek 
érdekében  a  bíróság  a  jogerős  határozat  egy  példányát  megküldi  az  illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének [Sztv. 127/A.§ (1)-(2) bekezdés].  

A  bíróságnak  ebben  nincs  feladata  (pl.  a  közérdekű  munkára  átváltoztatás  is  a 
jegyzőre tartozik). 

Megjegyzés:  Ezen  megállapítással  ellentétes  az  Sztv.  111.§  (11)  bekezdésében 
rögzített  rendelkezés,  miszerint  a  a  közérdekű  munkára  átváltoztatást  a  bíróság 
rendeli el.

Egyebekben  változatlanul  az  elzárás,  illetőleg  a  pénzbírságot  helyettesítő  elzárás 
végrehajtásának  részletes  szabályairól  szóló  7/2000.  (III.29.)  IM-BM  együttes 
rendelet  szerint  kell  eljárni  –  így:  1.  a  bíróság  által  az  elzárással  is  sújtható 
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szabálysértés  miatt  kiszabott  elzárás,  valamint  2.  a  bíróság  által  az  elzárással  is 
sújtható szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság, 3. a csak pénzbírsággal sújtható 
szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság által kiszabott, illetőleg kifogás esetén a 
bíróság által jogorvoslat folytán alkalmazott pénzbírság helyébe átváltoztatással lépő 
elzárás végrehajtására. 

Tehát  továbbra is  az  a  helytálló  eljárás,  hogy a  bíróság az elzárással  is  sújtható 
szabálysértés  miatt  kiszabott  pénzbírság  helyébe  átváltoztatással  lépő  elzárás 
végrehajtása érdekében a határozatát – nem a jegyzőnek, hanem – a rendőrségnek 
küldi meg.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  Sztv.  119.§  (4)  bekezdése  szerint  a  bíróság  a  hatóság  előkészítő 
eljárást lefolytató tagját (128/A.§) a tárgyalásra idézi. A (3) bekezdésben 
felsorolt intézkedéseket a bíróság a rendőrség útján is foganatosíthatja. A 
rendőrség ennek során az előkészítő eljárás szabályai szerint jár el.
 
Az  Sztv.  128/A.§  által  szabályozott  tulajdon  elleni  szabálysértések,  
valamint  a  feloszlatott  társadalmi  szervezet  tevékenységében  való 
részvétel  szabálysértések  tárgyalása  során,  ha  a  rendőrség  előkészítő 
eljárását  egyetlen  előadó  folytatta  le  az  előkészítő  eljárást  lefolytató 
tagját  a  bíróság  név  szerint  tudja  idézni  az  Sztv.  68.§  (6)  bekezdésre 
figyelemmel a parancsnoka útján, azonban mi a helyzet ha az előkészítő 
eljárásban a rendőrség több tagja is részt vett, ebben az esetben a bíróság 
választja ki a megidézett személyét vagy csak általánosságban utal arra,  
hogy a hatóság előkészítő eljárást lefolytató tagját idézi és a rendőrség 
elöljárója jelöli ki az idézés kötelezettjét. 

Ha a tárgyaláson nem a hatóság előkészítő eljárást lefolytató tagja jelenik  
meg, ez akadálya-e a tárgyalás megtartásának, vagy helyettesíthető-e a 
rendőrség  előkészítő  eljárást  lefolytató  tagja  akár  alkalomszerűen nem 
tud  megjelenni,  akár  tartósan.  Például  a  rendőrség  előkészítő  eljárást  
lefolytató  tagja  ugyanazon  időpontban  más  tárgyaláson  is  köteles 
megjelenni vagy tartós táppénzen van, nyugdíjba vonult, stb.

Az elzárással is sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános eljárási szabályok, az 
Sztv.119.§ (4) bekezdésének előírása szerint a bíróság a hatóság előkészítő eljárást 
lefolytató  tagját  (Sztv.128/A.§)   a  szabálysértési  ügyben  a  tárgyalásra  idézi.   Az 
idézés  a  hatósági  tag  elöljárójának  útján  történik,  de  azt  név  szerint  kell  az 
előkészítésben résztvevő hatósági személynek címezni.  Az idézett akadályoztatása 
esetén az illetékes parancsnok által kijelölt más személy is eljárhat a tárgyaláson. Az 
előkészítő eljárást folytató személy helyettesítésének helye van. 
A  tárgyalásra  idézett,  előkészítő  eljárást  folytató  hatósági  tag  jelenléte  a 
szabálysértési tárgyaláson kötelező, távollétében az eljárási cselekmény nem tartható 
meg.
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A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

Kérdésként merült fel, hogy ha az Sztv. 119.§ (4) bekezdése szerint, a (3)  
bekezdésben  felsorolt  intézkedéseket  a  bíróság  a  rendőrség  útján 
foganatosítja,  ki  viseli  a  bizonyítékok  beszerzésével  járó  eljárási  
költségeket,  a  rendőrség  vagy  a  bíróság,  mivel  a  jogszabály  szerint  a 
rendőrség ennek során az előkészítő eljárás szabályai szerint jár el, amely 
esetben  az  eljárási  költségek  előlegezése  a  rendőrség  kötelezettsége.  
Amennyiben az előkészítő eljárás szabályai érvényesek, úgy a bíróságnak 
célszerű  a  rendőrség  útján  foganatosítani  a  bizonyítási  eljárást 
költségkímélési célzatból is. 

A  szabálysértési  eljárásban  felmerült  költséget  az  a  hatóság  előlegezi,  melynek 
eljárásában  konkrétan  felmerült  a  költség.  Az  előkészítő  eljárással  kapcsolatos 
költséget a rendőrség előlegezi.
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

A törvénymódosítás - két szabálysértés tekintetében - bevezette a bírósági  
eljárást előkészítő eljárást és kiegészítésre került ezzel kapcsolatban az 
Sztv. 119. §-a is:

Néhány bíróság ezt a szabályt úgy értelmezi, hogy valamennyi elzárással is 
sújtható  szabálysértés  esetén  csak  úgy  fogadja  be  a  feljelentést,  ha  a 
feljelentett  személyt  a  rendőrség  eljárás  alá  vont  személyként 
meghallgatja. Véleményünk szerint ez nem minden esetben szükséges.

Törvényi  kötelezettsége  a  rendőrségnek,  hogy  minden  elzárással  sújtható 
szabálysértési  ügyben  az  elkövetőt  eljárás  alá  vont  személyként  hallgassa  meg. 
Nyilván erre sokszor sem idő, sem kapacitás nincs, ezért célszerű különösen egyszerű 
megítélésű  ügyekben  a  bíróság  által  rendszeresített  nyomtatványok  (lásd 
mellékletben)  használata  már  a  helyszíni  intézkedés  során,  melyben  a  törvényes 
figyelmeztetés és az arra adott válasz rögzítését követően az eljárás alá vont személy 
nyilatkozata felvehető és a bíróság által aggálymentesen felhasználható.

Fenti  megállapítás  természetesen  azon  elzárással  sújtható  szabálysértési  ügyekre 
vonatkozik,  ahol  a  rendőrség  előkészítő  eljárás  lefolytatására  köteles,  egyéb 
esetekben  nem  lehet  a  bírósági  eljárás  akadálya  az  elkövető  eljárás  alá  vont 
személykénti meghallgatásának hiánya, elegendő a feljelentés, hiszen ezen ügyekben 
a rendőrségnek nincs további bizonyítási jellegű kötelezettsége. 
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Ha a bírósági titkár észleli, hogy az előkészítő eljárást lefolytató rendőrség 
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által megküldött anyag nem szabálysértés, van-e lehetőség 8 napon belül 
tárgyalás nélkül megszüntetni a szabálysértési eljárást:

Az Sztv. 119.§ (2) bekezdése alapján az általános szabályok szerint van rá lehetőség. 
A bírósági titkár vissza is küldheti  az iratokat a rendőrségnek, hivatkozva az Sztv. 
128/A. § (6) bekezdésére.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

Felmerült  az  egyik  ügyben,  hogy  a  tulajdon  elleni  szabálysértés  miatti  
tárgyaláson  a  rendőrség  képviselője   -  akit  szabadnapján  küldtek  el  a 
tárgyalásra  -   személygépkocsival  utazott  kb.  50  km-t  és  útiköltség 
megállapítását kérte.

Kizárt, hogy egy rendőr, aki mint a rendőrség képviselője jelenik meg a szabálysértési 
tárgyaláson  a  bíróság  idézésére  (Sztv.  119.§  (4)  bek.)  a  szabálysértési  eljárás 
keretében tartson  igényt  bármilyen  költségtérítése.  Erre  nézve  (túlóra,  szabadság 
megváltás, felmerült útiköltség stb.) szolgálati jogviszonya folytán a munkáltatója felé 
terjeszthet elő jogszerű kérelmet.

Az Sztv.54.§ (3) bekezdése egyértelműen a tanú felmerült költségéről rendelkezik, 
tehát ha a bíróság a bizonyítási eljárása során rendőrt kíván tanúként meghallgatni, 
úgy a rendőr tanú jogszerűen kérheti a felmerült költségeinek megtérítését.

Az Sztv. 68.§ -ában foglalt, az idézés általános szabályai sem tartalmaznak pusztán az 
idézéshez kapcsolódó költségtérítés iránti kötelezettséget a bíróság terhére.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Ha  a  rendőrség  törvényi  kötelezettsége  a  teljes  bizonyítási  eljárás 
lefolytatása  előkészítő  eljárása  során  és  ennek  nem  tesz  eleget,  
visszaküldhető-e az ügy a rendőrségre az előkészítő eljárás hiányosságára 
hivatkozva, azzal hogy alkalmatlan az elbírálásra? A kérdés jelentősége, 
hogy a rendőrség jellemzően a költséges bizonyítást nem folytatja le, így 
például nem szerzi be az elmeorvos szakvéleményt. 

Vissza lehet fenti okból küldeni a rendőrségnek az iratot hogy az előkészítő eljárása 
során pótolja a hiányosságokat, így szerezzen be szakvéleményt, hallgassa meg a 
szakértőt.

Ez  a  visszaküldés  nem  keverendő  össze  az  Sztv.119.§  (4)  bekezdése  szerint 
rendőrség  útján  foganatosítható  (3)  bekezdésben  felsorolt  intézkedésekkel.  A  (3) 
bekezdés a.)-d.) pontok alapján a rendőrség útján is foganatosítható a bíróság által a 
feljelentő  felhívása  további  adatok  közlésére,  iratok,  tárgyi  bizonyítási  eszközök 
(Sztv.63.§(1) bek.) beszerzése, lefoglalás, adatközlés más szervek részéről. 

A  felsorolás  azonban  nem  tartalmazza  a  szakértő  kirendelését,  szakértő, 
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szaktanácsadó  meghallgatását,  eljárás  alá  vont  személy,  sértett,  más  tanúk 
meghallgatását.  Ha  tehát  ezen  tényállás  felderítése  szempontjából  fontos,  sok 
esetben  költségigényes  bizonyítékok  hiányoznak  az  iratot  vissza  kell  küldeni  a 
rendőrségnek,  hiszen  törvényi  kötelezettségének  nem  tett  eleget  és  ez  az  Sztv. 
119.§.(4)  bekezdése  szerint  nem  pótolható  a  rendőrség  útján  foganatosítható 
bizonyítási eljárásban.

Az Sztv. 128/A.§ (8) bekezdése a bíróságnak mindössze 8 napot biztosít az előkészítő 
eljárás  anyagának  kézhezvételétől  számítottan  az  eljárás  lefolytatására,  tehát  a 
jogalkotó is azzal számolt, hogy az előkészítő eljárás akár 2x30 napja alatt le lehet 
folytatni a teljes körű bizonyítási eljárást, s a bíróságnak csak a rendelkezésre álló 
adatok alapján dönteni kell az ügyben. A 8 napba még az eljárás alá vont személy 
szabályszerű idézése/értesítése sem mindig fér bele, nemhogy szakértő kirendelése, 
majd meghallgatása.

Ezen okokból nincs akadálya az iratok visszaküldésének fenti hiányosságok esetén.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Minta a rendőrség képviselőjének felszólalására /példa/:

A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján kétséget kizáróan bizonyítottá vált, hogy X.Y. 
eljárás alá vont személy elkövette a terhére rótt tulajdon elleni szabálysértést. 

Az  eljárás  alá  vont  személy  már  az  előkészítő  eljárás  során  is  beismerte  a 
szabálysértés  elkövetését,  melyet  a  rendelkezésre  álló  bizonyítékok  (áruházi 
jegyzőkönyv, hivatalos értékmegállapítás, tanúk vallomása stb.) is alátámasztanak.

Súlyosító  körülményként  értékelje  a  bíróság a  szankció  alkalmazásánál  a  hasonló 
jellegű cselekmények országos és helyi szintű elszaporodott voltát, valamint hogy az 
eljárás alá vont személy 2 éven belül is több ízben követett el hasonló szabálysértést 
és vagyon elleni bűncselekményt is.

Enyhítő  körülményként  vegye  figyelembe  a  tettenérés  tükrében  kisebb  súllyal  a 
beismerő vallomást, hogy kiskorú gyermekek tartásáról gondoskodik.

A  bűnösségi  körülmények  értékelését  követően  álláspontom  szerint 
figyelmeztetés/pénzbírság/  elzárás  szankció  alkalmazása  szükséges  az  eljárás  alá 
vont személlyel szemben. 

Tagadás  esetén:  Az  eljárás  alá  vont  személy  tagadásával  szemben/  védekezését 
elvetve kérem, hogy a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján állapítsa meg 
a tényállást és az eljárás alá vont felelősségét.
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Enyhítő körülmények: Súlyosító körülmények:

- büntetlen előélet - két éven belül volt szabs.

- 14 évet nem sokkal meghaladó életkor - büntetett előélet

- fiatal felnőtt - munkakerülő, csavargó életmód

- tartásra szoruló hozzátartozó - kezdeményező szerep

- beszámítási képesség korlátozottsága - társas, csoportos elkövetés

- más ráhatására követi el a cselekményt - kár vagy elkövetési érték a felső 

- méltányolható indító ok   határhoz közeli

- önhibáján kívül fennálló nehéz anyagi helyzet – sértett védtelen, idős, beteg, véde-

- önfeljelentés     kezésre képtelen, terhes, hozzátar-

- beismerő vallomás     tozó

- megbánó magatartás - többszörös minősülés

- eredmény elhárítására irányuló törekvés - elszaporodottság

- betegség, rokkantság - ittas elkövetés

- kár, elkövetési érték alsó határhoz közeli

- sértett felróható közrehatása

- sértett megbocsátása

- alkalomszerű elkövetés

- kár megtérítése(büntetési tétel felezhető!)
K.I.:Rendőrség képviselőjének felszólalása /példa/:

120.  §  (1)  A bíróság a  szabálysértés  elkövetése miatt  elzárást,  illetőleg pénzbírságot  szab ki,  intézkedést 
alkalmaz,  rendelkezik  az  eljárási  költségek  viseléséről  és  az  eljárás  alá  vont  személyt  a  -  85.  §  szerint  - 
szabálysértéssel okozott kár megtérítésére kötelezheti.

(2) A bíróság a bizonyítás eredményeként az eljárást megszünteti, ha nem az (1) bekezdés szerint határoz.

120.§

Amennyiben fellebbezni csak az Sztv. 120.§ (1) bekezdésében részletezett 
határozatok ellen lehet, fellebbezésnek tekintendő az, ha a szabálysértési 
felelősség megállapítására irányul,  tehát a megszüntető határozat  ellen 
van helye fellebbezésnek vagy nincs?

A  120.§  (1)  és  (2)  bekezdése,  valamint  a  121.§  (1)  bekezdése  értelmében  a 
megszüntető határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

Ugyanakkor a 122.§ (2) bekezdése árnyalja ezt az álláspontot, hiszen a jogszabály itt 
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akként  rendelkezik,  hogy  az  eljárás  alá  vont  személy  terhére  bejelentett 
fellebbezésnek kell többek között azt is tekinteni, ami a szabálysértési felelősségének 
megállapítására irányul.

Ilyenformán megállapítható,  hogy a törvényi  rendelkezések között  ellentmondások 
vannak, de a bírói gyakorlat egységes abban, hogy e körben a 120.§ (1) bekezdése 
és (2) bekezdése, valamint a 121.§ (1) bekezdése az irányadó.

Fellebbezésnek csak az Sztv. 120.§ (1) bekezdése szerinti határozattal szemben van 
helye  [Sztv.  121.§  (1)  bekezdés],  tehát  az  eljárást  megszüntető  határozat  [Sztv. 
120.§ (2) bekezdés] fellebbezéssel nem támadható. Ez ugyan nincs megfelelésben az 
Sztv. 122.§ (2) bekezdésével, de értelmezéssel nem oldható föl. 

A megszüntető határozat ellen tehát nincs helye fellebbezésnek.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

121. §  (1) A 120. § (1) bekezdésében foglalt határozattal  szemben az eljárás alá vont személy,  törvényes 
képviselője vagy védője, a feljelentő, az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel 
szemben a kártérítést illetően a sértett is a határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétől számított nyolc 
napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be.

A törvény  megteremti  annak a  lehetőségét,  hogy  szabálysértési  eljárásban a  feljelentő  a  számára  
elfogadhatatlan  bírósági  határozattal  szemben  az  eljárás  alá  vont  személy  terhére  fellebbezzen.  A  
hatályos Sztv. nem teszi lehetővé azt, hogy a bíróság előtt induló eljárásokban a feljelentő jogorvoslattal  
éljen a határozattal szemben. Ez pedig indokolatlan egyoldalú jogorvoslati jogosultságot eredményez.

Az elzárással is sújtható szabálysértés miatti eljárásban, a szabálysértési 
tárgyaláson a határozat kihirdetése után van-e lehetőség nyilatkoztatni az  
eljárás alá vont személyt arról,  hogy a határozatot tudomásul veszi-e?  

Az  említettekre  van  lehetőség,  azonban  figyelmeztetni  kell  az  Sztv.  121.§  (1) 
bekezdésére, miszerint a jelenlévő eljárás alá vont személlyel szemben a határozat 
közlése kihirdetés, s 8 napon belül nyújthatja be fellebbezését, de  erről a jogáról 
lemondhat  és  azonnal  tudomásul  veheti  azt.  Ennek  a  figyelmeztetésnek  ki  kell 
derülnie a jegyzőkönyvből. 
Dr. Balla  Lajos  a Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság Kollégiumvezetője  2001.El.II.C.6/4.  számú állásfoglalása a Szabálysértési  törvény alkalmazása során felmerült néhány 
jogértelmezési probléma témakörében

(2)  A fellebbezésben  elő  kell  adni  annak  okát  és  célját;  az  ok  téves  megjelölése  vagy  hiánya  miatt  a 
fellebbezés elbírálását nem lehet megtagadni.

(3) Az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett fellebbezést a bíróság elutasítja.
(4) A bíróság az iratokat a fellebbezés beérkezését követő nyolc napon belül megküldi az illetékes megyei 

bíróságnak.

Az  elzárással  is  sújtható  bírósági  hatáskörbe  tartozó  szabálysértéseket 
elbíráló  határozatokkal  szemben  a  feljelentőnek  fellebbezési  joga  van, 
melyet  a  közléstől  számított  8  napon  belül  nyújthat  be.  Kérdés  ki  a 



151

feljelentő, a sértett vagy a rendőrség? 

A feljelentő fogalmát a szabálysértési törvény nem definiálja, egyedül a gyorsított 
szabálysértési  eljárásban  a  126.§  (1)  bekezdése  nevezi  meg  a  feljelentőként  a 
rendőrség  képviselőjét,  így  ebben  az  eljárásban  fellebbezési  joga  a  rendőrség 
képviselőjének van.

Az Sztv.  82.§ (1) bekezdése szerint  a szabálysértési  eljárás feljelentés,  illetőleg a 
szabálysértési  hatóság  részéről  eljáró  személy  észlelése  vagy  tudomása  alapján 
indulhat meg.

A  feljelentés  az  elkövetés  sérelmezése.  A  sértett  és  a  feljelentő  nem  azonos 
fogalmak, egymástól elkülönülhetnek. A rendőrség stb. csak a saját észlelése vagy 
tudomása alapján indított eljárásban lehet feljelentő. 

Ezért gondosan vizsgálni kell, hogy ki a feljelentő.  Ha ugyanis a természetes vagy 
jogi személy feljelentő a feljelentését bármely okból nem közvetlenül a bírósághoz, 
hanem akármely szervhez (pl. ügyészség, szabálysértési hatóság) küldi meg, majd az 
akármely szerv azt a bíróságnak tévesen mintegy saját feljelentéseként („feljelentés”) 
továbbítja, nem válik feljelentővé.  

Ha a „feljelentő” a szabálysértési  hatóság részéről  eljáró,  a szabálysértést észlelő 
vagy arról egyébként tudomással bíró személy, a fellebbezési jog nem őt, hanem a 
szabálysértési  hatóságot  illeti  –  közelebbi  szabályozás  hiányában  a  szabálysértési 
hatóság  vezetőjét.  A  rendőrségnek  csak  egy  része  a  szabálysértési  hatóság  (= 
igazgatásrendészeti  osztály).  Feljelentőnek általában a  rendőrkapitányság vezetője 
tekintendő, kivéve ha az igazgatásrendészet teszi a feljelentést. 

Ha a feljelentő a rendőrség, akkor az eljárás során a rendőrséget kell a továbbiakban 
feljelentőnek tekinteni. Ha a sértett tett feljelentést, ilyenkor a sértett a feljelentő, őt 
illeti meg a fellebbezési jog, míg végül ha a rendőrség a feljelentő a sértett csak a 
kártérítés körében fellebbezhet, azaz fellebbezési joga korlátozott.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

122. §  (1) A megyei bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálja el, ennek során az eljárás alá vont személy 
terhére - a feljelentőnek az eljárás alá vont személy terhére bejelentett fellebbezésének hiányában - a bíróság 
határozatában megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb rendelkezést nem hozhat.

(2)  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  súlyosabbnak  a  megállapítására,  vagy  az  ilyen 
intézkedés helyett büntetés megállapítására irányul.

A törvény az Sztv. 121. §-a (1) bekezdésének módosításával lehetőséget biztosít a feljelentőnek, hogy a  
bíróság  által  hozott  határozattal  szemben  fellebbezést  nyújtson  be.  A  törvény  értelmében  a  megyei  
bíróság  a  fellebbezés  elbírálása  során  az  eljárás  alá  vont  személy  terhére  a  bíróság  határozatában  
megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb rendelkezést nem hozhat, kivéve, ha a feljelentő az eljárás  
alá vont személy terhére bejelentett fellebbezést. A feljelentő tekintetében azért indokolt kivételt tenni,  
mert ellenkező esetben a fellebbezés benyújtásának biztosítása felesleges lenne.

Meghatározza továbbá a törvény azt is, hogy mit jelent az eljárás alá vont személy terhére bejelentett  
fellebbezés,  ilyennek  minősül  a  szabálysértési  felelősségének  megállapítására,  szabálysértésének  
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súlyosabb minősítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott  
intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására, vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés megállapítására  
irányuló fellebbezést.

122.§

A  másodfokú  eljárásban  a  súlyosítási  tilalom  feltétlen,  a  92.§  (4)  bekezdésétől 
eltérően;  az  utóbbi  rendelkezés  a  kifogás  folytán  indult  bírósági  eljárásban,  a 
törvényben  meghatározott  feltételekkel,  hátrányosabb  rendelkezés  hozatalát  is 
lehetővé teszi.
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

123.  §  A megyei  bíróság  a  határozatot  hatályban  tartja,  a  122.  §-ban  meghatározott  korlátok  között 
megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti, illetőleg az eljárt bíróságot új eljárásra 
utasítja.

124. § A megyei bíróság az ügy iratait határozatának kiadmányával visszaküldi az eljárt bíróságnak.
124/A.  §  (1)  Ha a  bíróság  az  elzárás  félbeszakítása  iránti  kérelmet  elutasítja,  a  határozattal  szemben az 

elkövető, törvényes képviselője vagy védője a határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétől számított nyolc 
napon belül fellebbezést nyújthat be.

(2) A fellebbezésre,  illetve annak elbírálására a 121. § (2)-(4) bekezdéseit,  valamint a 122-124. § szerinti 
rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a határozatot hozó bíróság az iratokat a fellebbezés beérkezését követő három munkanapon belül megküldi 
az illetékes megyei bíróságnak;

b) a megyei bíróság a fellebbezést három munkanapon belül bírálja el.
Az  állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  -  konkrét  esetre  hivatkozva  -kifogásolta  a  büntetés-

végrehajtásért felelős miniszternél, hogy az Sztv.-ben az elzárás félbeszakítása ellen nincs jogorvoslatnak  
helye. A törvény ezt a hiányosságot, illetve ennek eljárási rendjét pótolja.

Gyorsított bírósági eljárás az elzárással is sújtható szabálysértések esetében

125. § (1) Az elzárással is sújtható szabálysértés miatt őrizetbe vett személyt a rendőrség gyorsított bírósági 
eljárás lefolytatása céljából bíróság elé állítja.

(2) A rendőrség a bíróság elé állítás időpontjáról haladéktalanul értesíti a bíróságot és a sértettet, valamint 
gondoskodik  arról,  hogy a  bizonyítási  eszközök a  tárgyaláson  rendelkezésre  álljanak.  A rendőrség  közli  az 
eljárás alá vont személlyel, hogy milyen szabálysértés miatt és milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé.

(3)  A rendőrség védőt rendel  ki,  ha az eljárás  alá  vont személynek nincs meghatalmazott  védője,  vagy a 
meghatalmazott  védőt  idézi.  Gondoskodik továbbá arról,  hogy a védő  az  ügyet  megismerhesse,  illetőleg az 
eljárás alá vont személlyel a tárgyalás előtt beszélhessen.

126. § (1) A tárgyaláson a rendőrség képviselője az iratokat és a tárgyi bizonyítási eszközöket a bíróságnak 
átadja, ezt követően a feljelentést szóban terjeszti elő.

(2) A bíróság nem tart tárgyalást, ha megállapítja, hogy az őrizetbe vétel feltételei (77. §) nem álltak fenn, 
vagy az őrizetbe vételtől több mint hetvenkét óra telt el.

(3) Ha a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a bíróság a feljelentés előterjesztése után meghallgatja az 
eljárás  alá  vont  személyt,  szükség  esetén  a  sértettet,  illetőleg  a  tanúkat,  majd  ezt  követően  a  120.  §  (1) 
bekezdésében foglaltak szerint határoz.

(4) A határozat kihirdetése után a bíróság megkérdezi a rendőrség képviselőjét, az eljárás alá vont személyt, 
illetőleg a védőt, kívánnak-e fellebbezést benyújtani. Ha elzárás kiszabására kerül sor, a fellebbezés benyújtására 
jogosultnak a kérdés feltételét követően nyomban nyilatkoznia kell.
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125. §

Van-e  helye  gyorsított  eljárásnak  szabadlábon  lévő  eljárás  alá  vont 
személlyel szemben?

A kérdésfelvetés azért okszerű, mert egyes rendőri szervek szabadlábon lévő, azaz 
őrizetbe nem vett eljárás alá vont személyekkel szemben kezdeményeztek gyorsított 
bírósági eljárást.

Az Sztv. 125. § (1) bekezdése szerint csak az „őrizetbe vett személyt” lehet gyorsított 
bírósági eljárás lefolytatása céljából bíróság elé állítani, tehát ez az eljárási forma a 
szabadlábon lévő eljárás alá vont személlyel szemben nem alkalmazható.

A  bíróságnak  a  tárgyalás  előkészítése  során  a  határnap  és  helyszín  közlésén 
túlmenően  nincs  más  teendője,  minden  ezzel  kapcsolatos  feladat  a  rendőrséget 
terheli az Sztv. 125. § (2) bekezdése szerint. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a 
védő kirendelése is a rendőrség feladata, tehát fel sem merülhet az, hogy gyorsított 
eljárásban a bíróság rendelje ki a védőt, erre lehetősége sincs a törvény szerint.

126.§

Az Sztv. 126.§ (4) bekezdése szerint a határozat gyorsított bírósági eljárás 
során  a  határozat  kihirdetése  után  a  bíróság  megkérdezi  a  rendőrség 
képviselőjét,  az eljárás  alá  vont  személyt,  illetőleg  a  védőt,  kívánnak-e 
fellebbezést  benyújtani.  A  bíróság  álláspontja  szerint  tehát  fiatalkorú 
esetén  a törvényes képviselőnek nincs fellebbezési  jogosultsága,  azt  az 
Sztv.  126.§  (4)  bekezdése  nem  is  nevesíti.  Az  Sztv.  127.§  ugyan  a  
határozattal  szembeni  fellebbezés  elintézésére  az  Sztv.  121-124.§-ban 
foglalt  rendelkezések  alkalmazását  írja  elő  értelemszerűen,  amely 
jogszabályhely  az  Sztv.  121.§  (1)  bekezdés  szerint  az  Sztv.  120.§  (1)  
bekezdésében foglalt  határozattal  szemben az  eljárás  alá  vont  személy 
törvényes  képviselője  vagy  védője,  a  feljelentő  az  okozott  kár 
megtérítésére  kötelezés  esetén  kizárólag  e  rendelkezéssel  szemben  a 
kártérítést illetően a sértett is a határozatot hozó bíróságnál a határozat 
közlésétől számított 8 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat 
be. 

A  bíróság  álláspontja  szerint  az  Sztv.  127.§  mindössze  a  fellebbezés 
elintézése vonatkozásában ad értelemszerű alkalmazást az Sztv. 121.§ (1) 
bekezdés  alkalmazására,  azonban  az  Sztv.  126.§  (4)  bekezdése  a 
törvényes  képviselő  számára  nem  teszi  lehetővé  a  fellebbezés 
bejelentését,  így  a  fiatalkorú  törvényes  képviselőjének  fellebbezési 
jogosultsága  nincs.  Ez  következik  az  Sztv.  128.§  (3)  bekezdésben 
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foglaltakból  is,  miszerint  a  fiatalkorú  törvényes  képviselőjét  a 
meghallgatásról,  illetőleg  a  tárgyalásról  csak  értesíteni  kell,  a  (4) 
bekezdés szerint csak ha a törvényes képviselő megjelenik, akkor kell őt  
meghallgatni. 

A gyorsított bírósági eljárás lényege az Sztv. 126.§ (4) bekezdése szerint,  
hogy  ha  az  elzárás  kiszabására  kerül  sor,  a  fellebbezés  benyújtására 
jogosultnak  a  kérdés  feltételét  követően  nyomban  nyilatkoznia  kell. 
Miután a fiatalkorú törvényes képviselőjének jelenléte nem kötelező, így 
ha nincs jelen a tárgyaláson nyomban nyilatkozni nem is tud az érdemi  
határozat  vonatkozásában.  Ilyenkor  a  szabálysértési  őrizet  esetleges 
meghosszabbítása  esetén  az  Sztv.  125.§  (5)  bekezdésében  írt  
kötelezettségének a bíróság nem tud időben eleget tenni, ha a tárgyaláson 
az  arra  jogosultak  fellebbezést  jelentenek  be.  Ugyan  az  iratokat 
haladéktalanul fel kellene terjeszteni a megyei bírósághoz, de figyelemmel 
arra, hogy az alapügyben hozott érdemi döntést még kézbesítenie kell a 8  
napos jogorvoslati határidő elteltét is bevárva a fiatalkorú eljárás alá vont  
személy  törvényes  képviselőjének,  a  szabálysértési  őrizetet 
meghosszabbító határozat és az érdemi határozat Sztv. 55.§ (5) bekezdés 
szerinti együttes II. fokú felülbírálata kétséges.

Kérdésként merült fel továbbá, hogy a fellebbezési jog szempontjából ki  
minősül feljelentőnek:  a sértett, a szemtanú bejelentő, vagy a rendőrség?

A  gyorsított  szabálysértési  eljárásban  az  Sztv.126.§  (4)  bekezdése  nem  biztosít 
fellebbezési  jogot a fiatalkorú eljárás alá vont törvényes képviselőjének a bíróság 
határozata ellen. A törvényes képviselőt ezért a gyorsított eljárásban fellebbezési jog 
nem illeti meg.

Az  Sztv.121.§  (1)  bekezdésében  írt  bírósági  határozat  ellen  fellebbezéssel  élhet 
többek között a feljelentő.
Ha az eljárás hivatalból, a rendőrség észlelése alapján indul meg, úgy feljelentőnek a 
rendőrséget  kell  tekinteni,  és  e  hatóság  terjeszthet  elő  fellebbezést  a  bíróság 
szabálysértési  határozata  ellen.  Tulajdon  ellen  elkövetett  szabálysértéseknél  a 
károsult  tulajdonos  ilyen  esetben  csak  a  kár  megtérítésére  kötelezéssel  szemben 
hozott rendelkezés ellen fellebbezhet.

Amennyiben  a  szabálysértési  eljárás  a  károsult,  a  tulajdonos  bejelentése  alapján 
indul  meg,  a  sértett  a  feljelentő  és  értelemszerűen  teljes  körben  megilleti  a 
fellebbezés  joga,  következik  ez  a  tulajdonos  rendelkezési  jogaiból,  a  tulajdonjog 
fokozott jogi védelméből.
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

(5) Ha a rendőrség képviselője, az eljárás alá vont személy, illetőleg a védő az elzárás kiszabásával szemben 
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fellebbezést jelent be, és a bíróság az őrizetet meghosszabbítja, a bíróság az iratokat haladéktalanul felterjeszti a 
megyei bírósághoz.

(6) A fellebbezésre vonatkozó nyilatkozatokat követően a bíróság a határozatát nyomban írásba foglalja és 
kézbesíti az eljárás alá vont személynek, a védőnek, valamint a rendőrség képviselőjének.

126.§

Van-e  fellebbezési  joga  a  rendőrség  képviselőjének  gyorsított 
szabálysértési  eljárásban,  ha  a  tárgyaláson  a  bíróság  megszüntető 
határozatot hoz?

Az országban eltérő gyakorlat mutatkozik jogértelmezési okokból.

A fellebbezési jog biztosítása melletti érv:

„Az Sztv. 121.§ (1) bekezdését 2009. február 1-ei hatállyal módosította a 2008. évi 
LXXIX.tv. 23. §-a, a feljelentő számára is megteremtve  a jogorvoslat lehetőségét, 
azt,  hogy a számára elfogadhatatlan bírósági  határozattal  szemben az eljárás alá 
vont terhére fellebbezzen, egyidejűleg megszüntetve ezzel a korábbi – a módosító 
törvény indokolása szerinti- egyoldalú jogorvoslati jogosultsági helyzetet. 
Ugyanezen  törvény  által  és  hatállyal  módosult  a  122.§.  (2)  bekezdése  is,  ahol 
meghatározásra  kerül,   -  az (1) bekezdésben írtakkal  összefüggésben, -  hogy mi 
minősül az eljárás alá vont terhére bejelentett fellebbezésnek.
Elsőként  említi  ebben  a  körben  azt,  ami  szabálysértési  felelősségének 
megállapítására irányul, mely kitétel mindenképp feltételez egy felelősséget meg nem 
állapító, tehát megszüntető határozatot.

Mindezekből  következően  a  kiinduló,  valóban  félreérthető   121.§  (1)  bekezdése 
szerinti pontatlan visszautalás mellet és ellenére a nemcsak a 120.§ (1) bekezdés 
szerinti  felelősséget  megállapító,  hanem  a  (2)  bekezdés  szerinti  megszüntető 
határozattal  szemben  is  biztosított  a  jogorvoslat  lehetősége  2009.  II.  1-től  a 
feljelentő számára is.

Összevetve fentieket  az elzárással is sújtható szabálysértések esetében folytatható 
gyorsított  bírósági  eljárásra  vonatkozó  különös  szabályokkal  is  arra  vonható 
következtetés,  hogy  ez  esetben  is  van  helye  jogorvoslatnak  a  megszüntető 
határozattal szemben.

Az  Sztv.  126.§  (4)  bekezdése  biztosítja   a  rendőrhatóság  képviselője  számára  a 
fellebbezés  lehetőségét  a  határozat   kihirdetését   követően,  mely  jogorvoslati 
jogosultság  szintén  2009.  II.  1-től  hatályos  a  2008.  évi  LXXIX.  tv.  26.§-a  által 
beiktatva. A módosítás indokolásából kitűnően, mivel a gyorsított eljárásban mindig a 
rendőrség  a  feljelentő,  így  a  tárgyaláson  a  feljelentő  jogai  a  rendőrhatóság 
képviselőjét illetik meg.

Összegezve fentieket, 2009. február 1-től úgy a feljelentőnek az általános eljárási 
szabályok  szerint,  mint  a  rendőrhatóság  képviselőjének  a  gyorsított  eljárásra 
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vonatkozó különös szabályok alapján, van jogorvoslati jogosultsága a bíróság által 
elzárással  is  sújtható  szabálysértés  miatt  indult  eljárásban  hozott  megszüntető 
határozattal szemben.”
Felegyiné dr. Szabó Ágnes a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető Kollégiumvezetőjének 2011. május 4-én kelt előterjesztése

A fellebbezési jog biztosítása elleni érv:

„Az  elzárással  is  sújtható szabálysértésekre vonatkozó általános  eljárási  szabályok 
között  az  Sztv.  121.  §  (1)  bekezdése  az  Sztv.  120.  §  (1)  bekezdésében  foglalt 
határozattal  szemben  biztosít  fellebbezési  jogot az  eljárás  alá  vont  személynek, 
törvényes képviselőjének, védőjének, a feljelentőnek, az okozott kár megtérítésére 
kötelezés  esetén,  kizárólag  e  rendelkezéssel  szemben  a  kártérítést  illetően  a 
sértettnek. 

Az  elzárással  is  sújtható  szabálysértésekre  vonatkozó  általános  eljárási  szabályok 
irányadóak a gyorsított eljárásra is. Ehhez képest a gyorsított eljárásbeli Sztv. 126. § 
(4)  bekezdése  nem  „különös  szabály”,  hanem  mindössze  a  fellebbezési  jog 
gyakorlásának sorrendjét állapítja meg. 

A törvény a fellebbezési jogot kifejezetten az Sztv. 120. § (1) bekezdése szerinti, „a 
szabálysértés  elkövetése  miatt”  hozott,  más  megfogalmazással  a  szabálysértési 
felelősséget megállapító határozattal szemben biztosítja, azaz a 120. § (2) bekezdése 
szerinti eljárást megszüntető határozattal szemben nincs helye fellebbezésnek. Ehhez 
képest a gyorsított eljárásbeli Sztv. 126. § (4) bekezdése a rendőrség képviselője, az 
eljárás  alá  vont  személy  és  a  védője  (valamint  az  itt  nem  nevesített  törvényes 
képviselője) részére  a fellebbezési joggal támadható bírósági határozat mibenlétén 
mit  sem változtat.  Egyébként a fellebbezési  jogot megfogalmazó Sztv. 126. § (4) 
bekezdése  csak  a  (3)  bekezdéssel  összefüggésben  értelmezhető,  márpedig  a  (3) 
bekezdés egyedül az Sztv. 120. § (1) bekezdése szerinti határozatot jelöli. 

Az  előzőekből  következően az  Sztv.  122.  §  (2)  bekezdésében törvényszerkesztési 
tévedés, hogy az eljárás alá vont személy terhére bejelentett fellebbezésnek azt is 
kell tekinteni, ami „szabálysértési felelősségének megállapítására” irányul.

Említendő még, hogy – bár az Sztv. maga nem fogalmazza meg, de a 2008. évi 
LXXIX.  törvény  miniszteri  indokolása  a  „terhére  fellebbezés”  megteremtésére 
hivatkozott  –  a feljelentő  [Sztv.  121. § (1) bekezdés] és a rendőrség képviselője 
[Sztv. 126. § (4) bekezdés] az eljárás alá vont személy terhére fellebbezhet, míg a 
javára nem. [Ld. Be. 512. § (1) bekezdés: Az elsőfokú bíróság határozata ellen a 
magánvádló  a  vádlott  terhére  jelenthet  be  fellebbezést.] Az  adott  normaszöveg 
mellett  úgy  lehetne  érvelni,  hogy  a  fellebbezésre  jogosult  értelemszerűen  az 
eljárásjogi helyzetéből  adódó irányban sérelmezheti  a bíróság határozatát, mert a 
törvény az ellenkező irányú sérelmezhetőséget direkt rendelkezéssel nem nyitja meg. 
A határozatot persze tudomásul is veheti, hiszen a fellebbezés számára: jog.”
Dr. Feleky István Bács-Kiskun Megyei Bíróság Büntető Kollégium Kollégiumvezetőjének 2011. május 9. napján kelt 2011. EL. II. C. 1/80. számú előterjesztése
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A rendőrség képviselőjének gyorsított szabálysértési eljárásban, ha a tárgyaláson a  
bíróság megszüntető határozatot hoz fellebbezési jogosultsága nincs.

1. Az Sztv. 73§ (4) bekezdés szerint az eljárás megszüntetése esetében az eljárási 
költség az államot terheli, kivéve, ha figyelmeztetés alkalmazásával fejeződik be az 
eljárás. Ezen rendelkezés erősíti a törvényszerkesztési hibára való hivatkozást, hiszen 
a törvény a megszüntetéssel azonosnak tekinti a figyelmeztetés alkalmazását, mely 
utóbbi intézkedés ellen nyitva áll a fellebbezési jog.

2. Nemcsak az Sztv. 126.§ (3) és (4) bekezdése, hanem az (5) bekezdés is szoros 
összefüggésben van, amely szintén konkretizálja, hogy ha a jogosultak az elzárás 
kiszabásával  szemben  jelentenek  be  fellebbezést,  mi  a  teendő.  A  (3)  bekezdés 
kifejezetten csak a 120.§ (1) bekezdésre tesz utalást, azaz a marasztaló határozatra, 
s ez ellen biztosít fellebbezési jogosultságot a (4) bekezdésben.

3.  Ha a  bíróság további  bizonyítást  vesz fel  és  a  tárgyalást  elnapolja,  az  eljárás 
átfordul az általános szabályok szerinti tárgyalásba, amelyben nem vitatottan nincs 
helye fellebbezésnek a megszüntető határozattal szemben. Nehéz lenne jogi érvet 
találni, hogy a hét első napján megtartott gyorsított tárgyaláson hozott megszüntető 
határozattal szemben miért van joga a rendőrség képviselőjének fellebbezni, míg a 
hét  közepére  napolt  tárgyaláson,  ugyanezen  ügyben,  miért  nincs  ilyen  joga  a 
rendőrség képviselőjének.
Sz.B.: a gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

126.§

Ha  a  szabálysértési  hatóság  Sztv.  79-80.  §-a,  illetve  a  128/A.  §  (3) 
bekezdése  alapján  hozott  határozatával,  illetőleg  intézkedésével 
szemben az eljárás alá vont személy, illetve jogi képviselője panaszt tesz,  
akkor  –  a panaszelbírálás  törvényben rögzített  menetére,  határidejére 
tekintettel – sor kerülhet-e gyorsított bírósági eljárásra? 

- Ennek kapcsán is felmerül a „mérgezett fa gyümölcsének” elve.

Ha  ezen  panasszal  érintett  eljárások  törvényességének  eredménye  nélkül  is 
elbírálható a szabálysértés, azaz elegendő más bizonyíték is rendelkezésre áll, nincs 
akadálya az ügy érdemi eldöntésének. 

Ha jelentősen befolyásolja az ügy érdemi elbírálását a panasszal érintett bizonyíték, 
akkor nem javasolt a gyorsított eljárás kezdeményezése, hanem célszerű az általános 
szabályok szerint feljelentést tenni és megküldeni az iratokat a bírósághoz a panasz 
elbírálása után. 

Ha a rendőrség mégis a panasz elbírálása előtt küldi meg a feljelentést a bírósághoz 
és kezdeményez gyorsított eljárást, az a helyes bírósági gyakorlat, ha a bíró (bírósági 
titkár)  az Sztv.126.§ szerint  tárgyalást  tart,  mivel  Sztv.126.§ (2) bekezdés szerinti 
tárgyalás megtagadási feltételek nem állnak fenn. Azonban nem hoz érdemi döntést, 
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hanem a tárgyalást elnapolja, vagy akár fel is függesztheti az eljárását az Sztv. 67.§ 
(1) bekezdés a.) pontja alapján, mely szerint a bíróság az eljárást felfüggeszti, ha az 
ügy érdemi elbírálása olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben a döntés 
más szerv hatáskörébe tartozik.

A  rendőrség  az  eljárását  nem  függesztheti  fel,  hiszen  a  panasznak  a  határozat 
végrehajtására  nincs  halasztó  hatálya.  (lsd.:  Kincses  Ildikó  –  Kántás  Péter:  A 
szabálysértési jog e szakaszhoz írt magyarázata) 

Ezen  megoldások  azonban  nem  mind  életszerűek,  hiszen  az  Sztv.  86.§  (3)-(4) 
bekezdései  rövid  határidőt  szabnak  meg  a  panasz  elintézésére.  A  szabálysértési 
hatóság,  ha a  panasznak nem ad helyt,  3  napon belül  megküldi  azt  az  illetékes 
ügyésznek, aki a panaszt 8 napon belül bírálja el.

Ha tehát az ügyész a panaszt,  mint alaptalant elutasította, a rendőrség az ügyet 
feljelentéssel  megküldheti  a  bíróság  részére.  Ha  a  panasszal  érintett  határozatot 
hatályon kívül helyezi és a rendőrséget az eljárás folytatására utasítja az általános 
szabályok szerint folytatható a szabálysértési eljárás.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

127.  §  A határozattal  szembeni  fellebbezés  elintézésére  a  121-124.  §-okban  foglalt  rendelkezéseket  kell 
értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a megyei bíróság a határozatának egy kiadmányát közvetlenül megküldi 
az eljárást kezdeményező rendőrségnek.

A bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtása

127/A. § (1) A bíróság által kiszabott pénzbírság, a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg, valamint a 
bíróság által megállapított kár értékének végrehajtásáról a XII. Fejezet végrehajtási szabályai szerint, az elkövető 
lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzője gondoskodik.

(2) A bíróság a jogerős határozat egy példányát megküldi az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

59/2010/Áhsz. 22. § (1) b) pont/ISZ  Egy hatósági jogkörrel  rendelkező központi költségvetési szerv 
nyilvántartó szerve mikor vezetheti ki a számviteli nyilvántartásaiból az általa kiszabott, majd behajtásra 
az illetékes önkormányzat jegyzőjéhez áttett helyszíni bírságból eredő adóskövetelést?

[13/2009. Számviteli kérdés]
A helyszíni  bírságolás  részletes  szabályairól  szóló  10/2000.  (II.  23.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  
Rendelet)  előírásai  alapján  kiszabott  helyszíni  bírság  követelésként  a  szabálysértési  ügyben  eljáró  
hatóság nyilvántartó szerve (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) számviteli nyilvántartásaiban szerepel.
Alapesetben a nyilvántartó szerv írja elő és számolja el a bírságot költségvetési bevételként.
Ha a kiszabott bírság összege a Rendeletben meghatározott határidőn belül nem folyik be a nyilvántartó 
szerv  előirányzat-felhasználási  keretszámlájára,  a  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  vagy  
tartózkodási hellyel rendelkező elkövető esetén a nyilvántartó szerv a szabálysértésekről szóló 1999. évi  
LXIX. törvény rendelkezése szerinti végrehajtási intézkedést kezdeményez az elkövető lakóhelye, illetve  
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. Ennek keretében a nyomtatvány  
másolatát megküldi a jegyzőnek, vagyis a követelést behajtásra átteszi.
A Magyar  Köztársaság  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  2009.  évi  CXXX.  törvény  (a  továbbiakban:  
költségvetési törvény) 49. §-ának (4) bekezdése alapján az önkormányzati hatóságon kívüli egyéb hatóság  
által  kiszabott,  majd  a  jegyző  által  végrehajtási  intézkedés  alá  vont,  helyszíni  bírságból  eredő  
adóskövetelésekből  az  önkormányzat  költségvetési  elszámolási  számlájára  vagy  annak  alszámlájára  
befolyó bevétel 100 százaléka az önkormányzatot illeti meg. Ebből következik, hogy az önkormányzatnak  
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átadott követelés már nem szerepeltethető a nyilvántartó szerv számviteli nyilvántartásaiban. (Kivétel: A 
költségvetési törvény 49. §-ának (4) bekezdése alapján a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési  
szabályszegések  köréről,  az  e  tevékenységekre  vonatkozó rendelkezések  megsértése  esetén  kiszabható  
bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről  
szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási  
bírság megosztott hatósági bevételnek minősül, mivel az önkormányzatokat csak a bevétel 25%-a illeti  
meg.  Amennyiben  a  nyilvántartó  szerv  végrehajtási  intézkedést  kezdeményez  az  önkormányzat  
jegyzőjénél, mivel a nyilvántartó szervet továbbra is megilleti a kiszabott közigazgatási bírság 75%-a,  
emiatt a nyilvántartásából a követelés nem vezethető ki.)
Számviteli elszámolás szempontjából - a jogi szabályozást figyelembe véve - amikor a nyilvántartó szerv  
az  adóskövetelést  (kivéve  a  közigazgatási  bírság  esetében)  behajtásra  átteszi  az  elkövető  lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, a követelést ki kell vezetnie a  
könyveiből,  illetve  ezzel  egyidejűleg  az  önkormányzatnak  azt  fel  kell  vennie  a  számviteli  
nyilvántartásaiba.
A  Rendelet  3.  §-ának  (6)  bekezdése  kimondja,  hogy  ha  az  elkövető  az  önkormányzat  jegyzőjéhez  
végrehajtási intézkedés céljából áttett tartozását időközben a nyilvántartó szerv előirányzat-felhasználási  
keretszámlájára  mégis  befizette,  erről  a  nyilvántartó  szervnek  az  illetékes  települési  önkormányzat  
jegyzőjét haladéktalanul tájékoztatnia kell. Ebben az esetben ez az összeg a nyilvántartó szerv bevétele  
marad, mivel a költségvetési törvény alapján csak az az összeg illeti meg az önkormányzatot, amely az  
elszámolási  számlájára  folyik  be.  A  nyilvántartó  szerv  a  szabálysértő  beazonosítása  és  a  követelés  
analitikus és főkönyvi nyilvántartásba történő újbóli felvételét követően a nyomtatvány eredeti példánya  
alapján a befolyt összeget  elszámolja költségvetési bevételként, az önkormányzat pedig a nyilvántartó  
szerv  értesítése  alapján  az  adott  követelést  kivezeti  a  számviteli  nyilvántartásaiból  és  megszünteti  a  
végrehajtási intézkedést.
[1999. évi LXIX. törvény 32. §, 111. §, 127/A. §; 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6); 410/2007. (XII.  
29.) Korm. rendelet; 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 22. § (1) b) pont]

Az Sztv.-ben hatálybalépése óta megoldatlan kérdés a bíróság által kiszabott pénzbírság végrehajtása,  
hiszen  a  büntetőügyekben  kiszabott  pénzbírságot  a  Bírósági  Gazdasági  Hivatal  (BGH) hajtja  végre,  
azonban  bíróság  által  szabálysértési  eljárásban  kiszabott  pénzbírság  végrehajtása  a  BGH-nak  nem  
feladata.  A törvény  szerint  e  feladat  végrehajtása  az  általános  hatáskörrel  rendelkező  szabálysértési  
hatóság, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

127/A.§

Mi a teendő azokban az esetekben, amikor a bíróságon felmerült költség 
összege 2-3.000 Ft alatt van? 

Az Sztv. 73.§ nem tesz különbséget az eljárási költség között az összeg nagysága 
tekintetében, így ha az eljárás alá vont személy esetében megállapították, hogy a 
szabálysértést elkövette, akkor az eljárási költségek viselésére kötelezni kell.

Az más kérdés, hogy az önkormányzatok ezt a 2-3.000 forint eljárási költséget nem 
hajtják be adók módjára.

Ez  az  önkéntes  teljesítésre  nyitva  álló  harminc  nap  eredménytelen  eltelte  után 
végrehajtási kérdés. A bíróság eljárást nem érinti, ekkor is meg kell küldenie jogerős 
végzését a jegyzőnek, mert az eljárási költség összegtől függetlenül „bíróság által 
megállapított egyéb pénzösszeg” [Sztv. 127/A.§ (1)-(2) bekezdés]. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A bíróság által jogerősen kiszabott pénzbírság végrehajtása során, ha a 
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bíróság a tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzatnak küldte meg 
az  iratokat,  és  az  önkormányzat  az  állandó  lakhely  szerint  illetékes  
önkormányzathoz  teszi  át  az  iratokat,  a  bíróságnak  lehet-e  további  
teendője az ügyben?

Ilyenkor a bíróságnak nincs további teendője, hiszen a 127/A.§ (1) és (2) bekezdése 
értelmében  az  elkövető  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye,  ennek  hiányában  az 
elkövetés  helye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  jegyzője  gondoskodik  a 
jogerős pénzbírság végrehajtásáról és a bíróság a jogerős határozat egy példányát 
megküldi az illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

Erre  tekintettel  tehát  törvényesen  jár  el  a  bíróság,  ha  akár  a  lakóhely,  akár  a 
tartózkodási hely, akár az elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjének küldi meg a határozatát.

A bíróság a jogerős végzését az elkövető lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek 
hiányában az elkövetés helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének 
küldi meg [Sztv. 127/A.§ (1)-(2) bekezdés]. A végrehajtás a jegyző hatásköre, az 
áttétel a bíróság számára közömbös. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az  Sztv.127/A.§-a  értelmében  nemcsak  a  pénzbírság,  hanem  az  egyéb 
pénzösszeg, mint például az eljárási költség végrehajtása, behajtása is az 
elkövetés  helye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  jegyzőjéhez 
tartozik.

Ezen törvényhely módosítására akkor került sor, amikor még a tulajdon 
elleni szabálysértések bírósági hatáskörbe adásáról nem volt szó.

2010.  augusztus  19-től  megváltozott  ez  a  helyzet.  Azóta  fizetjük  a 
kirendelt védői díjakat, a tanúk költségeit  és a bírósági költségvetés ebből 
semmit nem kap vissza.

Amíg  jogszabályváltozásra nem kerül sor, két megoldás vetődött fel :  

a.) 
A  BGH  végrehajtja  az  általa  megelőlegezett  ezen  eljárási  költségeket,  
amennyiben az egységes értesítésen ezt feltüntetjük, annak kiemelésével,  
hogy a bíróság előlegezte ezeket a költségeket.
A BGH részéről merült fel ez a megoldási lehetőség.

b.)
Felhívást adunk ki a települési önkormányzat jegyzőjének, hogy az általa  
behajtott eljárási költségeket a BGH számlájára utalja át.
Ezen utóbbi két megoldás közül  melyik követhető?
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Egyet értünk azzal a megállapítással, hogy a helyzet jogszabály módosítást igényel és 
szükséges azok kezdeményezése, azonban éppen az Sztv. 127/A.§ (1) bekezdésében 
foglaltak miatt az előterjesztésben javasolt a.) és b.) pontok egyike sem törvényes 
egyéb  jogszabályi  felhatalmazás  hiányában,  tehát  hivatalosan  egyik  eljárás  sem 
követhető. 
A  jogszabály  módosításig  a  bíróság  képviseletében  eljárók  feladata,  hogy  a 
költségvetési  tárgyalások  során  az  arra  illetékesek  figyelmét  felhívják  a  fedezet 
hiányára.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

A fiatalkorúak szabálysértéseire vonatkozó rendelkezések

128. §  (1) Ha az eljárás adatai alapján a fiatalkorúval szemben előreláthatólag pénzbírság kiszabására vagy 
járművezetéstől eltiltásra kerül sor, a meghallgatástól nem lehet eltekinteni.

(2) Ha a fiatalkorú belföldi lakóhellyel nem rendelkező külföldi, az (1) bekezdésben meghatározott szabálytól 
a szabálysértési hatóság eltekinthet.

(3) A fiatalkorú törvényes képviselőjét a meghallgatásról, illetőleg a tárgyalásról értesíteni kell. Amennyiben a 
törvényes  képviselő  megjelenésének  akadálya  van,  a  gyámhatóság  képviselőjét  kell  a  fiatalkorú 
meghallgatásának időpontjáról értesíteni.

(4)  A fiatalkorú  meghallgatására  általában  a  törvényes  képviselője  jelenlétében  kerül  sor.  A tárgyaláson 
megjelent  gondozót  a  fiatalkorú  életviszonyaira  nézve  minden  esetben  meg  kell  hallgatni,  aki  ezekre  a 
körülményekre nézve a nyilatkozatot nem tagadhatja meg.

(5)  Ha  az  eljárás  alapján  a  szabálysértési  hatóság  indokoltnak  tartja,  a  fiatalkorú  védelembe  vételét 
kezdeményezheti a fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.

A tulajdon elleni szabálysértésekre, valamint a feloszlatott társadalmi 
szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértésére vonatkozó külön 

rendelkezések

128/A. §  (1) A 152/B. §-ban, valamint a 157. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt a 
feljelentést  a  rendőrségnél  kell  megtenni;  ha  máshol  tették  meg,  azt  a  rendőrséghez  kell  haladéktalanul 
továbbítani.

(2)  A rendőrség  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  esetben  a  tényállás  felderítése,  az  elkövető  kilétének 
megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében bírósági eljárást előkészítő 
eljárást folytat le. A rendőrség eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó általános szabályokat kell 
alkalmazni.

128/A.§

Felmerült,  hogy  a  bírósági  hatáskörbe  tartozó  tulajdon  elleni  
szabálysértéseknél  a  rendőrségnek  az  előkészítő  eljárás  lefolytatására 
milyen időtartam áll rendelkezésre.

Helyes-e az az álláspont, hogy az általános szabályok szerint 30 napos ez a 
határidő?

Konkrét jogszabályi felhatalmazást ad az Sztv.128./A.§ (2) bekezdése mely szerint a 
rendőrség  előkészítő  eljárására  a  szabálysértési  hatóság  eljárására  vonatkozó 
általános  szabályokat  kell  alkalmazni.  Az  Sztv.  VIII.  fejezete  rendelkezik  a 
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szabálysértési hatóság előtti eljárás általános szabályairól. Az Sztv.82.§ (4) bekezdése 
30  napos,  (5)  bekezdés  gyermekkorú  sérelmére  15  napos  határidőt  jelöl  meg  a 
szabálysértési hatóság számára, hogy a szabálysértési eljárást érdemi határozattal 
befejezze. Ezen határidők egy alkalommal, azonos tartammal meghosszabbíthatók, 
ha az ügy bonyolultsága vagy más elháríthatatlan akadály indokolja.

Fentiekből következik, hogy a rendőrség előkészítő eljárására  általánosságban 30 
napos,  illetve  gyermekkorú  sérelmére  elkövetett  szabálysértés  esetén  15  napos 
határidő  áll  rendelkezésre,  mely  határidők  egy  alkalommal,  azonos  tartammal 
meghosszabbíthatók,  ha  az  ügy  bonyolultsága  vagy  más  elháríthatatlan  akadály 
indokolja.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Köteles-e a rendőrség bizonyítási eljárást lefolytatni az előkészítő eljárás 
során,  azaz  meghallgatni  az  eljárás  alá  vont  személyt,  tanukat, 
vallomásaikat  leellenőrizni,  indokolt  esetben  elmeorvos  szakértőt 
kirendelni  vagy  csak  elég  egy  feljelentést  tenni,  amelyben  rögzítik  a  
sértetti  bejelentést,  megnevezve  az  elkövető  kilétét,  valamint  a 
bizonyítékokat, tanúk nevét, címét? 

A rendőrség feladata a teljes körű bizonyítási eljárás lefolytatása előkészítő eljárása 
során. 

Az  Sztv.  128/A.§  (2)  bekezdése  szerint  a  rendőrség  a  tényállás  felderítése,  az 
elkövető  kilétének  megállapítása,  valamint  a  bizonyítási  eszközök  felkutatása  és 
biztosítása érdekében bírósági eljárást előkészítő eljárást folytat le. Tehát elsődleges 
cél a tényállás felderítése, amely lehetetlen legalább a tanúk meghallgatása nélkül. 
Ha az elkövető személye is ismerté válik szükséges ennek leellenőrzése, mely csak az 
eljárás  alá  vont  személy  meghallgatása  útján  lehetséges.  A  tényállás  része  az 
elkövető elmeállapota, tehát a rendőrség feladata, - még ha költséges is - indokolt 
esetben  elmeorvos  szakértőt  kirendelni.  Ahhoz  tehát,  hogy  a  rendőrség  a 
feljelentésébe felderített  tényállást  foglaljon,  szükséges  a  teljes  bizonyítási  eljárás 
lefolytatása előkészítő eljárása során.

Ezen álláspontot támasztja alá, hogy míg a rendőrségnek fő szabály szerint 30 napja 
van az előkészítő eljárás elvégzésére és az is 30 nappal meghosszabbítható, addig az 
Sztv. 128/A.§ (8) bekezdése a bíróságnak mindössze 8 napot biztosít az előkészítő 
eljárás anyagának kézhezvételétől számítottan az eljárás lefolytatására.

Szintén ezen álláspontot erősíti az Sztv. már idézett 128/A.§ (6) bekezdése, miszerint 
szerint az Sztv.84.§ (1) bekezdés a)-g) pontban szereplő okok fennállása esetén az 
eljárást a rendőrség szünteti meg. Ha a rendőrség nem hallgatja meg az eljárás alá 
vont  személyt,  csak  a  kilétét,  elérhetőségét  tisztázza,  hogyan  kerülhet  sor 
felelősséget kizáró okból (pl: elmebetegség) az eljárás megszüntetésére.
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A tényállás felderítése fogalmilag közel áll a tényállás tisztázásához, melyet az Sztv. 
83§ (1) bekezdése részletesen szabályoz, melyben kifejezetten nevesítésre került a.) 
pont alatt az eljárás alá vont személy, sértett, feljelentő, más tanúk meghallgatása, 
b.) pont alatt szakvélemény beszerzése, szakértők, szaktanácsadók meghallgatása. 

Ahhoz  tehát,  hogy  a  rendőrség  a  feljelentésébe  felderített  tényállást  foglaljon, 
szükséges a teljes bizonyítási eljárás lefolytatása előkészítő eljárása során.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Ajánlás  a  szabálysértési  ügyekben  előkészítő  eljárást  lefolytató 
rendőrségek felé az eddigi bírósági tapasztalatok alapján:

1. A jegyző megkeresése szabálysértési priusz beszerzése végett 2012. augusztus 19. 
napjáig nélkülözhetetlen. Ennek hiányában az eljárás alá vont személy előéletét a 
bíróság nem tudja feltárni, megalapozott tényállás nem állapítható meg. (Az ORFK 
ezzel ellentétes állásfoglalást adott ki 29801/68-1/2011. szám alatt.)

2. Fiatalkorú eljárás alá vont személy esetén a törvényes képviselő adatai neve, címe, 
feltárandók, hogy a bíróság szabályszerűen értesíteni tudja a tárgyalásra.

3. A bűnjelek sorsa nyomon követhető kell hogy legyen az iratból. Hol találták meg a 
bűnjelet,  lefoglalásra  került-e.  A  lefoglalási  jegyzőkönyv,  határozat  az  irat  része. 
Elszállították-e a bűnjelet vagy helybenhagyással foglalták le. A bűnjel bevételezésre 
került-e a bíróság gazdasági hivatalába illetve evégett az intézkedés megtörtént-e. Ha 
ezen  adatok  hiányosak  a  bíróság  nem  tud  törvényesen  rendelkezni  a  bűnjelek 
sorsáról, lefoglalás megszüntetéséről, kiadásáról stb. A bíróság gazdasági hivatalának 
bűnjeleket bevételező tevékenységét elősegítendő a szabálysértési iroda soron kívül 
ad ügyszámot.

4. Szükséges a sértett adatait is pontosan rögzíteni, hogy a bíróság a sértett részére 
az Sztv. által rögzített jogokat, jogorvoslati lehetőségeket biztosítani tudja.

5.  Az  iratnak  tartalmaznia  kell  a  rendőrség feljelentését,  összefoglaló  jelentését, 
melynek nélkülözhetetlen tartalmi elemei:

- a szabálysértés helye, ideje,
- a jogszabályba ütköző cselekmény részletes leírása
- az eljárás alá vont személy, sértett, feljelentő, tanúk adatai
- elkövetési érték megjelölése
- az okozott kár megtérült-e
- a cselekmény minősítése, jogszabály hely megjelöléssel
- a bizonyítékok felsorolása

6.  Ha  az  előkészítő  szakban beszerzett  bizonyítékok alapján  az   eljárás  alá  vont 
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személy felelőssége nem állapítható meg a rendőrségnek kell mérlegelési jogkörében 
a szabálysértési eljárást megszüntetni.

7.  Ha  büntető  ügyből  alakul  át  szabálysértési  üggyé  az  eljárás,  a  szabálysértési 
törvényben előírt kioktatás mellett történő meghallgatások  mind az eljárás alá vont 
személy, mind a tanúk esetén elengedhetetlenek.
Ennek  oka,  hogy  egy  közigazgatási  eljárásból  átfordult  ügyben  is  megtörténik  a 
szabálysértési kioktatás szerinti eljárás és az Sztv. a Be. vonatkozásában sem tesz 
privilegizált kivételt.

Amennyiben a  bíróság fenti  hiányosságokat észleli,  automatikusan vissza küldi  az 
előkészítő  eljárást  lefolytató  rendőrségnek  az  iratokat,  mint  tárgyalás  tűzésre 
alkalmatlant figyelemmel arra, hogy az Sztv. által biztosított rövid, 8 napos határidő 
alatt ezen mulasztások nem pótolhatók, csak előkészítő eljárás keretében.
Ajánlás a szabálysértési ügyekben előkészítő eljárást lefolytató rendőrségek felé az eddigi bírósági tapasztalatok alapján. Debreceni Városi Bíróság, 2011. február 22.

(3) A rendőrség a (2) bekezdés szerinti eljárása során elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz 
tartozó bekerített hely átvizsgálását, ha alaposan feltehető, hogy az tárgyi bizonyítási eszköz megtalálására vezet. 
Az elrendelő határozatban meg kell jelölni azokat a bizonyítási eszközöket, amelyek megtalálására az intézkedés 
irányul.  A határozatot  az  intézkedés  megkezdése  előtt  az  érintettel  közölni  kell,  és  végrehajtásától  el  kell 
tekinteni, ha a keresett dolgot az érintett előadja. Az intézkedés csak az érintett, vagy képviselője jelenlétében 
hajtható végre.

Az eljárás (különösen a helyszíni szemle és a ház, lakás stb. átvizsgálása)  
során  beszerzett  adatok  valóságtartalmát  és  hitelességét  milyen 
mértékben kell igazolni („bizonyítás”)? Az ügyészség és a bíróság milyen 
mélységben vizsgálja mindezt?

Ha  törvényes,  jogszabályi  előíráson  nyugvó  bizonyítási  eljárás  eredményeként 
beszerzett  adatokat  rögzítik  az  előkészítő  eljárás  iratai,  azok  valóságtartamát, 
hitelességét  külön igazolni  nem kell.  Ha a bizonyítási  eljárás során alapos kétség 
merül fel  azok hitelessége, valóságtartama, törvényes beszerzése vonatkozásában, 
úgy az eljáró rendőrök tanúkénti meghallgatásával, hatósági tanúk meghallgatásával 
tisztázható azok felhasználhatósága.

A  szemle  az  Sztv.65.§-ában  szabályozott  bizonyítási  eszköz,  a  ház,  lakás 
átvizsgálásáról  az  Sztv.128/A.§  (3)  bekezdés  rendelkezik.  A  szemléről  és  az 
átvizsgálásról  készült  jegyzőkönyvben rögzítettek  valóságtartalmát  és  hitelességét, 
minthogy azok a hatóság által  kiállított  közokiratok nyilvánvalóan nem kérdőjelezi 
meg a bíróság, hacsak valamilyen okból nem aggályos.

Az átvizsgálás garanciális szabályai, hogy az azt elrendelő határozatnak tartalmaznia 
kell,  hogy  mit  keres,  közölni  kell  a  határozatot  az  érintettel  és  az  érintett  vagy 
képviselője jelenlétében kell azt végrehajtani.

Ha  az  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  készül,  nincs  ok  azt  más  módon 
„bizonyítani”.
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A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Az  Sztv.  128/A.  §  (3)  bekezdése  értelmében: a  rendőrség  a  bírósági  
eljárást előkészítő eljárása során elrendelheti ház, lakás, egyéb helyiség 
vagy azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálását, ha alaposan feltehető,  
hogy  az  tárgyi  bizonyítási  eszköz  megtalálására  vezet.  Az  elrendelő 
határozatban meg kell  jelölni  azokat  a  bizonyítási  eszközöket,  amelyek 
megtalálására  az  intézkedés  irányul.  A  határozatot  az  intézkedés 
megkezdése  előtt  az  érintettel  közölni  kell,  és  végrehajtásától  el  kell  
tekinteni, ha a keresett dolgot az érintett előadja. Az intézkedés csak az 
érintett, vagy képviselője jelenlétében hajtható végre.

- Vajon miért az „átvizsgálás” kifejezés szerepel a törvényben? 
- Csupán a Be.-ben szereplő „kutatás” szinonimája (úgy gondolta a 

jogalkotó, hogy a „kutatás” kifejezés már „foglalt”)?
- A  kutatás  „mélységére”  kíván  utalni?  Ha  igen,  akkor  mit  értünk 

átvizsgáláson,  az  hogyan  viszonyul  a  Be.-ben  szereplő  „kutatás”-
hoz?

Sem elméleti, sem gyakorlati jelentősége nincs a kérdésnek. Ez a jogalkotó véletlen 
szóhasználata, melyet igazol, hogy míg az Sztv. 128/A.§ (3) bekezdése ház, lakás , 
egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely átvizsgálásáról tesz említést, az 
Sztv.  128/A.§  (4)  a  (3)  bekezdésre  utal  vissza,  de  már  a  kutatás  kifejezés 
használatával. 

Megállapítható tehát, hogy a kutatás illetve az átvizsgálás is olyan alapos keresést 
jelent, amellyel a tárgyi bizonyítási eszköz – ha az adott helyen van – bizonyosan 
megtalálható, fellelhető.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

A  Be.-ben  szereplő  „házkutatás”  törvényi  szabályozása  kapcsán  –  
kriminalisztikai  vénával  is  rendelkező  eljárásjogászok  által  –  
megfogalmazott  és  (részben)  publikált1 álláspontok,  értelmezések  az 
Sztv.-ben  szereplő  „ház,  lakás,  egyéb  helyiség  vagy  azokhoz  tartozó 
bekerített hely átvizsgálása” vonatkozásában is helytállónak tekinthetők? 
Pl.:

1. Tettenérés  esetén  –  ha  az  adott  szabálysértést  tipikusan 
sorozatjelleggel szokták elkövetni – akkor is helye van ennek a 
kényszerintézkedésnek,  ha  nyilvánvaló,  hogy  abból  a 
szabálysértésből  származó  bizonyítási  eszköz,  amelyen  tetten 
érték, nem lehet a házában, lakásában stb.

2. Ilyen  esetben  a  keresett  bizonyítási  eszközöket  sem  tudja  a 
hatóság  konkrétan  megjelölni  („bizonyítási  eszközül 

1  Lásd: Dr. Bócz Endre – Dr. Finszter Géza: Kriminalisztika Joghallgatóknak, Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó, Budapest, 2008.
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felhasználható tárgyak, iratok, dolgok”).
3. Ha az érintett által előadott tárgyról a hatóság tagja nem tudja 

kétséget kizáróan megállapítani, hogy az valóban a keresett tárgy 
(pl.  nem  rendelkezik  -  a  hatóság  által  is  ismert  -  egyedi  
azonosítóval), akkor a kényszerintézkedés foganatosításától nem 
célszerű eltekinteni. 

Az  átvizsgálás  mindig  az  adott  ügyben  történik.  Ha  van  arra  adat,  hogy  más 
szabálysértés elkövetése miatt is eljárás alá vonható, akkor az új ügyet generál és 
annak keretei között megtartható a szemle.

A  szabálysértések  kapcsán  általában  tudjuk,  hogy  mit  keresünk,  minthogy 
egyszerűbb megítélésű ügyekről beszélünk.
Álláspontunk szerint  az  elkövetés  körülményeiből   a   cselekmény sorozatjellegére 
akkor  lehet  következtetni,  ha  a  rendőrségnek  tudomása  van  arról,  hogy  hasonló 
jellegű  szabálysértéseket  követtek  el  az  érintett  vagy  a  környező  településeken. 
Ebben  az  esetben  ismert  a  sértetti  kör,  így  a  keresett  bizonyítási  eszközök  is 
behatárolhatóak,  konkretizálhatóak,  ezért  nincs  akadálya  a  kényszerintézkedés 
elrendelésének ill. a tárgyi bizonyítási eszközök konkrét megjelölésének. 

Sorozatjelleg  esetén  azonban  felmerülhet  az  üzletszerűség,  valamint  a 
bűncselekményi értékhatár átlépése is, ezért szabálysértési eljárás helyett a Be 149.§ 
szerinti házkutatás lehet indokolt, amelynek (3) bekezdése már nem követeli meg a 
bizonyítási eszközök konkrét megjelölését.

Egyébként  egyet  kell  érteni  azzal,  hogy  amíg  nem tisztázódik  a  megtalált  tárgy 
eredete, addig a kényszerintézkedésnek helye van.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Vajon  mi  a  helyes  eljárás,  ha  (pl.  az  igazgatásrendészeti  előadó  által  
folytatott)  „ház,  lakás,  egyéb  helyiség  vagy  azokhoz  tartozó  bekerített 
hely  átvizsgálása”  során  olyan  tárgyat,  nyomot  stb.  találnak,  amellyel 
kapcsolatban felmerül a bűncselekmény gyanúja?

Amennyiben  a  szabálysértési  hatóság  képviselője  egyéb  szabálysértést  észlel, 
megoldás az Sztv.  82.§ (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása, amely szerint  az 
eljárás  megindul  a  szabálysértési  hatóság  részéről  eljáró  személy  észlelése  vagy 
tudomása alapján.

Konkrét jogszabályi felhatalmazást ad az Sztv.128./A.§ (2) bekezdése mely szerint a 
rendőrség  előkészítő  eljárására  a  szabálysértési  hatóság  eljárására  vonatkozó 
általános  szabályokat  kell  alkalmazni.  Az  Sztv.  VIII.  fejezete  rendelkezik  a 
szabálysértési  hatóság előtti  eljárás  általános szabályairól,  tehát az Sztv.  82.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alkalmazhatók a rendőrség eljárására.

Amennyiben az észleltek alapján bűncselekmény megalapozott gyanúja merül fel, az 
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igazgatásrendészeti  előadónak  meg kell  küldeni  a  keletkezett  iratokat  a  nyomozó 
hatóság  részére,  aki  hivatalból,  a  Be.6.§.(1)  bekezdése  alapján  büntető  eljárást 
folytat le.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

A  „ház,  lakás,  egyéb  helyiség  vagy  azokhoz  tartozó  bekerített  hely 
átvizsgálása” során megtalált és lefoglalt tárgyi bizonyítási eszközöket hol 
és milyen módon kell kezelni („bűnjelkezelés”)?

A 2010. évi LXXXVI. törvénynek a bíróságok igazgatására gyakorolt hatásáról szóló 
vitaanyag,  -  mely  a  2010.  október  21-22-ei  elnöki  értekezletre  készült  –  a 
következőket tartalmazza e témakörben: „ Az elzárással is sújtható szabálysértések 
esetében a lefoglalt  bűnjelek kezelése: A 11/2003 (V.8) IM-BM-PM rendelet  96.§-
ából, a 97.§ (1) bekezdéséből következik, hogy a szabálysértés elbírálása az Sztv.36.§ 
(2) bekezdése alapján közvetlenül a bíróság hatáskörébe tartozik, akkor van helye e 
rendelkezések alkalmazásának. (amikor elzárással is sújtható szabálysértés miatt első 
fokon a helyi bíróság jár el)

A  11/2000  (II.23.)  BM  rendelet  20.§  (2)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  az 
elzárással is sújtható szabálysértések esetében a feljelentéssel együtt a bíróságnak 
meg kell küldeni a lefoglalt bizonyítási eszközt vagy elkobzandó dolgot, azonban e 
szabályt  2010.  augusztus  19.  napjától  nem lehet  alkalmazni  az  Sztv.152/B.§-ban 
valamint az Sztv.157.§(1)-(3) bekezdésében írt szabálysértések esetén.

Ezért  meg kell  követelni,  hogy  ezen  szabálysértési  ügyekben lefoglalt  bűnjelek  a 
39/2009 (XII.22.) PM rendelet szerint mindvégig a szabálysértési hatóság őrizetében 
maradjanak, hasonlóan az Sztv. 36.§ (1) bekezdése alá tartozó ügyekhez.”

Álláspontunk  fentiektől  eltérő.  Amíg  a  rendőrség  saját  hatáskörében  eljárva  az 
előkészítő  eljárását  lefolytatja,  addig  a  39/2009  (XII.22.)  PM  rendelet  szerint  a 
rendőrség őrizetében kell maradjon a bűnjel. Miután az előkészítő eljárást lefolytatta 
már semmi nem zárja ki  az  Sztv.  36.§ (2) bekezdés,  a 11/2003 (V.8) IM-BM-PM 
rendelet 96.§-ából, a 97.§ (1) bekezdés és 11/2000 (II.23.) BM rendelet 20.§ (2) 
bekezdés  alkalmazását,  tehát  a  bűnjeleket  a  rendőrségnek  a  bírósághoz  kell 
megküldeni  és  azokat  a  Bíróság  Gazdasági  Hivatala  kezeli,  hiszen  az  ügyben  a 
rendőrség hatáskörrel a továbbiakban nem rendelkezik.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

(4) A (3) bekezdés rendelkezése alapján nem kutatható át közjegyzői és ügyvédi iroda, valamint egészségügyi 
intézmény.

(5) Az előkészítő eljárás befejezését követő 3 munkanapon belül a rendőrség az előkészítő eljárás anyagát - a 
(6) bekezdésben foglalt eseten kívül - a bíróságnak megküldi.

(6) A 84. § (1) bekezdés a)-g) pontban szereplő okok fennállása esetén az eljárást a rendőrség szünteti meg.

Kérdésként merült fel az Sztv. 119.§ (4) bekezdése vonatkozásában, hogy 
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ha a  bíróság a bizonyítási  eljárást  szolgáló  intézkedéseket  a  rendőrség 
útján  foganatosítja  és  a  rendőrség  ennek  során  az  előkészítő  eljárás 
szabályai szerint jár el, az Sztv. 128/A.§ (6) bekezdése alapján az Sztv.  
84.§  (1)  bekezdés  a-g./  pontban szereplő  megszüntetési  ok  fennállása 
esetén  az  eljárást  a  rendőrség  megszüntetheti-e  figyelemmel  azon 
jogszabályi  felhatalmazásra,  hogy  a  rendőrség  az  előkészítő  eljárás 
szabályai szerint jár el.

Álláspontunk  szerint  az  ügy  ekkor  már  bírói  szakban  van,  kizárólag  a 
bíróság  van  abban  a  helyzetben,  hogy  az  ügy  összes  bizonyítékának 
mérlegelése során döntsön a szabálysértési eljárás megszüntetéséről, így 
a szabálysértési eljárást  is csak a bíróság szüntetheti meg.

Ha  a  szabálysértési  ügy  bírói  szakban  került,  tehát  azon  esetben  is,  amikor  a 
bizonyítási eljárást a bíróság a rendőrség útján folytatja le, a szabálysértési eljárást 
csak a bíróság szüntetheti meg (Sztv.84.§ (1) bekezdés a-g) pont).
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

Problémaként  jelentkezik,  hogy  némely  megye  területén  működő 
rendőrkapitányságok nem alkalmazzák az Sztv. 128/A.§ (6) bekezdésében 
foglaltakat,  miszerint  az Sztv.84.§ (1)  bekezdés a)-g) pontban szereplő 
okok fennállása esetén az eljárást a rendőrség szünteti meg. 

A  probléma  azért  is  nehezen  érthető,  mert  a  törvényi  előíráson  túl  az  ORFK  a 
tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások során a rendőrségre háruló 
feladatokról  szóló  Módszertani  Útmutatójának  II.  4.  3.  pontja  is  részletezi  a 
rendőrség ez irányú kötelezettségeit.

A felsorolt esetekben – ismeretlen az elkövető személye (Sztv: 84.§ (1) bek. a) pont), 
az  előkészítő  eljárás  során  beszerzett  bizonyítékok  alapján  sem  bizonyítható  a 
szabálysértés elkövetése vagy az eljárás alá vont személy tartózkodási helye nem volt 
megállapítható (Sztv: 84.§ (1) bek. b) pont), gyermekkor (Sztv: 8.§ (1) bek.,84.§ (1) 
bek. d.) pont), magánindítvány visszavonása (Sztv: 10.§ (1)-(8)bek.,84.§ (1) bek. d.) 
pont), beszámíthatóságot korlátozó elmeállapot (Sztv: 8.§ (1) bek.,84.§ (1) bek. d.) 
pont),  a  rendőrség  törvényi  kötelezettsége  az  eljárás  megszüntetése,  hiszen  a 
megszüntetésre  okot  adó  fenti  körülmények  már  az  előkészítő  eljárás  során  is 
ismertek voltak illetve alapos előkészítő eljárás esetén ismertnek kell lenni.

Szükséges tehát a régió minden bíróságának szoros együttműködés alá vonni és a 
jogszabály betartására szorítani a rendőrség előkészítő eljárást lefolytató szervezetét, 
hiszen  az  ügyforgalmi  adatokból  is  jól  látható,  hogy  a  vizsgált  időszakban  hány 
eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  kellett  feleslegesen  eljárnia  a  bíróságnak, 
növelve ezzel a bírósági munka leterheltséget és még inkább az eljárási költségeket.

Amennyiben  a  rendőrség  továbbra  sem tesz  eleget  ezen  kötelezettségének,  úgy 
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megfontolandó az irat visszaküldése az előkészítő eljárás hiányára való hivatkozással.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Ismert a rendőrhatóság által folytatott azon gyakorlat, hogy  gyermekkorú 
személyeket bíróság elé hoznak, csakúgy mint olyan ügyeket, amelyekben 
az eljárás alá vont személy kiléte  vagy tartózkodási helye nem állapítható 
meg;  továbbá  olyan  ügyeket  is,  amelyeknél  a  cselekmény  nem 
szabálysértés vagy nem állapítható meg a szabálysértés elkövetése.

Az  Sztv.  128/A.§  (6)  bekezdése  szerint  az  Sztv.84.§  (1)  bekezdés  a)-g)  pontban 
szereplő okok fennállása esetén az eljárást a rendőrség szünteti meg. Ezzel egyezően 
foglal  állást a már idézett  az ORFK által  kiadott tulajdon elleni  szabálysértésekkel 
kapcsolatos  eljárások  során  a  rendőrségre  háruló  feladatokról  szóló  Módszertani 
Útmutatójának II. 4. 3. pontja is.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

Ha  a  feljelentésben  foglalt  tényállás  a  tárgyaláson  módosul  (pl:  az 
eltulajdonított  fa  mennyisége  17  m3  helyett  1  szál  fa)  az 
értékmegállapítás történhet-e szakértő által?

Az  Sztv.  68.§  (3)  bekezdése  tilalmazza,  hogy  a  bíróság  a  kár  értékének 
megállapításához  szakértőt rendeljen ki. Ebben az esetben vagy a 20.000 Ft alatti 
érték megnevezés szerepel a tényállásban vagy a pontos értékmeghatározás miatt 
erdészettől, tüzéptől, egyéb forgalmazóktól lehet értékmeghatározást kérni és ezeket 
a tárgyalás anyagává tenni, az eljárás alá vont személyre nézve legkedvezőbb adatot 
kell elfogadni.
A gyakorlatból  ismert  olyan  „negatív  értékrekordok”,  mint 1 db Túró Rudi,  1 db 
zsemle  mellett  az  1  db 5  Ft  értéket  képviselő  horog eltulajdonítása esetén,  ahol 
visszavételezéssel a kár is megtérül sincs mérlegelési jogköre a hatóságoknak abban, 
hogy indokolt -e az eljárást lefolytatni.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

(7) Az előkészítő eljárást lefolytató a 47. § (3) bekezdése szempontjából az eljárás résztvevője.
(8) A bíróság az eljárást az előkészítő eljárás anyagának kézhezvételétől számított 8 napon belül folytatja le.

Ugyancsak  az  eljárás  eredményességét  szolgálja  az,  hogy  két  tényállás  felderítését,  az  elkövető  
kilétének megállapítását, a bizonyítási eszközök felkutatását és biztosítását a törvény annak a szervnek -  
rendőrségnek  -  a  hatáskörébe  utalja,  amely  ezzel  kapcsolatos  szakmai  tapasztalatokkal  -  a  büntető 
eljárásban végzett nyomozások révén - nagyobb mértékben rendelkezik, mint a bíróság.

A rendőrség ezen előkészítő eljárására a szabálysértési hatóság eljárására vonatkozó szabályokat kell  
alkalmazni. Ez azt jelenti pl., hogy a hatóság alkalmazza az Sztv.-nek „A bizonyítás általános szabályai”  
című V. fejezetét és tanút hallgathat meg, szemlét végezhet. Vonatkozik eljárására az „Általános eljárási  
szabályok” című VI.  fejezet,  így jegyzőkönyvet  készít,  idézést  bocsát  ki.  Alkalmazni kell  az előkészítő  
eljárásra a határidő számítási szabályt [82. § (4) bekezdése], a tényállás felderítési kötelezettséget (83-
83/A. §), és a ruházat-, csomag- és járműátvizsgálás, lefoglalás, rendbírság szabályait. (79-81. §).

A büntetőeljárás szabályait adaptálva a törvény lehetőséget teremt a házkutatásra, mint a bizonyítási  
eszközök megtalálásának módjára.
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Az eljárást megszüntetési okok többségénél - pl. az elkövető halála, ha nem állapítható meg az eljárás  
alá vont kiléte - nem indokolt a megszüntetés kimondásával a bíróságot terhelni. Miután az előkészítő  
eljárás során alkalmazott rendőrség általi megszüntetésre is az általános szabályok vonatkoznak, így az  
Sztv. 84. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a határozat egy példányát az ügyészségnek meg kell  
küldeni.

Az Sztv. 128/A.§ (8) bekezdése szerint a bíróság az eljárást az előkészítő  
eljárás anyagának kézhezvételétől számított 8 napon belül folytatja le. 

Kérdés,  hogy  a  jogalkotó  célja  a  szabálysértési  eljárás  8  napon  belül  
történő  befejezése  volt-e  vagy  pedig  az  előkészítő  eljárás  lerövidítése, 
miszerint 8 napon belül  az ügyet ki  kell  tűzni.  Amennyiben a jogalkotó 
célja  az  volt,  hogy  a  bíróság  8  napon  belül  befejezze  a  szabálysértési 
eljárást érdemi döntéssel, úgy tartható-e a 8 napos határidő figyelemmel 
arra, hogy az Sztv. 68.§ (2) bekezdés szerint az idézést írásban kell közölni 
úgy,  hogy  azt  a  megidézett  az  idézésben  megjelölt  napnál  legalább  5 
nappal  korábban megkapja.  Bár az  Sztv.  68.§ (5)  bekezdése szerint  az 
írásbeli  idézéssel  azonos  hatályú,  ha  a  bíróság  a  jelenlévő  személyt  a 
meghatározott időpontba történő megjelenésre szóban kötelezi, azonban 
jelen esetben ez a jogszabályi lehetőség nem alkalmazható figyelemmel 
arra, hogy az eljárás alá vont személy nincs jelen a bíróságon a tárgyalást  
megelőzően.

Gyakorlati  problémaként  jelentkezik  tehát,  hogy  8  napon  belül kell  a 
bíróságnak  tárgyalást  tartania  és  érdemi  döntést  hoznia.  A  8  napos 
határidőbe  nem  fér  bele  az  5  napos  tárgyalási  időköz  az  idézés  
kézhezvétele  és  a  tárgyalás  között,  így  a  tárgyalást  nem  lehet 
szabályszerűen megtartani.

A  tulajdon  elleni  szabálysértésekre,  valamint  a  feloszlatott  társadalmi  szervezet 
tevékenységében való részvétel szabálysértésére vonatkozó külön rendelkezéseknél 
az Sztv.128/A.§ (8) bekezdésében írt 8  napos határidőt úgy kell értelmezni, hogy az 
ügy érkezésétől számított 8 napon belül meg kell  történnie a bírói intézkedésnek, 
azaz  a  tárgyalás  kitűzésének.  Lehetőség  szerint  törekedni  kell  közeli  határnap 
kitűzésére, de a törvényi rendelkezés nem jelenti azt, hogy 8 napon belül meg kell 
tartani a tárgyalást és döntést kell hozni.
A  Debreceni  Ítélőtábla  Büntető  Kollégiumának  Vezetői  2010.  szeptember  17-i  kollégiumvezetői  értekezleten  2010.El.II.C.33/3.sz.  alatt  született  állásfoglalásai  a 
szabálysértési eljárás során felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
LXXX törvény rendelkezéseire

Vannak megyék, ahol a 8 napos határidőt akként tartja be a bíróság, hogy az eljárás 
alá vont személy rendőrségi előkészítő eljárása keretében tartott meghallgatásán az 
ügyeletes  bírósági  titkárral  történő  egyeztetés  után  a  rendőr  átadja  a  bíróságról 
elfaxolt idézést az eljárás alá vont személynek. Ezen módszer azért aggályos, mert az 
Sztv. 74.§ (1) bekezdés a)-c) pontjai között nem szerepel az idézés rendőrség útján 
történő  kézbesítése.  Az  Sztv.  74.§  (2)  bekezdése  szerint  pedig  joghatás  csak  a 
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szabályszerű kézbesítéshez kapcsolódhat. Másrészt elgondolkodtató, hogy a bírósági 
titkár vagy bíró hogyan tudja eldönteni iratok nélkül, hogy az eljárás alá vont személy 
idézése  szükséges  vagy  elegendő  az  értesítése  illetve,  hogy  mennyi  a  várható 
tárgyalási tartam. 

Megint  más  megyében  azonnal  kiadják  az  idézést  vagy  értesítést  az  iratok 
beérkezése után, de így sem tudják tartani az Sztv. 68.§ (2) bekezdésben foglalt 
garanciális szabályt az 5 napos időközt az idézés átvétele és a tárgyalás között, mely 
időtartam szükséges lehet az eljárás alá vont személy felkészülésére,  esetlegesen 
védő meghatalmazására.  Az Sztv.  68.§ (3) bekezdés ugyan biztosítja  a törvényes 
lehetőséget arra, hogy az eljárás alá vont személy beleegyezése esetén az eljárást 
foganatosítani  lehessen.  Megkérdőjelezhető  azonban  egy  olyan  gyakorlat,  amely 
eredendően az Sztv. 68.§ (2) bekezdésben foglalt garanciális szabály korlátozására 
épül,  mintegy rákényszerítve az eljárás alá vont személyt  arra,  hogy amennyiben 
nem akar ismételten megjelenni a bíróság előtt, úgy célszerű lemondania a törvény 
biztosította jogáról. 

Ezzel szemben a fenti állásfoglalás 8 napon túlra jelöli meg a tárgyalás időpontját, 
amely mellett a garanciális szabályok betarthatók, az ügy lényeges késedelmet nem 
szenved,  az időmúlás is az eljárás alá vont személy javára értékelendő. 
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

 

Becsületsértési ügyekre vonatkozó külön rendelkezések

129.  §  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.

130.  §  (1)  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.

(2) Az idézésben a sértettet figyelmeztetni kell arra, hogy a kellő időben ki nem mentett távolmaradását a 
szabálysértési hatóság a magánindítvány visszavonásának fogja tekinteni.

(3)  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.

(4) Ha az eljárás alá vont személy utólag magánindítványt terjeszt elő, a szabálysértési hatóság a sértettet 
eljárás alá vont személyként is meghallgatja.

131. §  (1) A szabálysértési hatóság az eljárást a 84. §-ban meghatározott okokon kívül is megszünteti, ha a 
sértett

a) a meghallgatáson nem jelent meg és magát alapos okkal nem menti ki, vagy azért nem volt idézhető, mert 
lakcímének változását nem jelentette be;

b) a magánindítványt visszavonta.

131.§

A  magánindítvány  oszthatatlansága  csak  az  előterjesztésére  vonatkozik  [10.§  (6) 
bekezdés], de annak nincs akadálya, hogy a sértett az eljárás alá vont személyek 
közül csak egyesekkel szemben vonja vissza a magánindítványt. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 
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(2)  Az  (1)  bekezdés  esetében  az  utólag  előterjesztett  magánindítvány alapján  indult  eljárást  is  meg kell 
szüntetni, feltéve, hogy a magánindítvány előterjesztésének határideje a meghallgatás napjáig már lejárt.

132.  §  A becsületsértési  ügyekben  emelt  kifogást,  illetőleg  panaszt  az  iratokkal  együtt  -  amennyiben  a 
szabálysértési  hatóság a  kifogásnak nem ad helyt,  vagy határozatát  az  eljárás  alá  vont  személy javára nem 
módosítja - közvetlenül az illetékes bírósághoz kell megküldeni, amely az általános szabályok szerint jár el.

A szabálysértési hatóság jogkörét gyakorló szervek eljárásának szabályai

133.  §  A 35.  §-ban  meghatározott  szervek  részéről  eljáró  személy  az  általa  tartott  hatósági  ellenőrzés 
alkalmával észlelt szabálysértés elkövetőjét

a) helyszíni bírsággal sújtja, vagy
b) a szabálysértést a helyszínen elbírálja, amennyiben további bizonyításra nincs szükség.

A helyszíni bírság

134. § (1) A szabálysértést meghatározó jogszabályban megállapított esetekben a (2) bekezdésben felsoroltak 
a szabálysértés tetten ért elkövetőjét helyszíni bírsággal sújthatják.

(2) Helyszíni bírság kiszabására jogosult
a) a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, a hivatásos tűzoltóság;
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézője;
c) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a természetvédelmi hatóság részéről eljáró 

és erre felhatalmazott személy, a közterület-felügyelő;
d) a 35. § a)-h) és j) pontjaiban felsorolt szervek részéről eljáró személy;
e)
f) a közlekedési hatóság ellenőre.

134.§

A közterület  felügyelet  az  eljárás  alá  vont  személyt  helyszíni  bírsággal  
sújtja a 28/2010. (VII.14.) önkormányzati rendelet 5.§ (4) bekezdés f./  
pontjába  ütköző  és  a  rendelet  16.§  (1)  bekezdés  szerint  minősülő 
jogellenes közterület használata szabálysértés miatt, miután észleli, hogy 
az  eljárás  alá  vont  személy  a  köztemető  előtti  közterületen  engedély 
nélkül  a  földről  virágot  árusít.  A  helyszíni  bírságolásra  rendszeresített 
nyomtatványon  a  rövid  tényállás  nem  kerül  feltüntetésre,  azonban  a 
szabálysértésről fénykép készül.

Az ügyészség szerint a közterület felügyelő jogsértően járt el, mert a nyomtatványon 
a pontos tényállás leírását mellőzte, figyelemmel a 10/2000. (II.23.) BM rendelet 1.§-
ra,  mely  értelmében az  Sztv.  134.§  (2)  bekezdés  c./  pontja  alapján  a  közterület 
felügyelő helyszíni bírságolási eljárására is kiterjed. 

A 3.§ (1) bekezdés a./ pontja úgy rendelkezik, hogy a szabálysértési ügyben eljáró 
hatóság  tagja  a  b./  pontban  meghatározott  kivétellel,  amely  a  rendőrség,  illetve 
közlekedési szabálysértés esetén a közterület felügyelet intézkedésére vonatkozik, a 
helyszíni bírságoláshoz az 1. számú vagy a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványt 
használja. 
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A 3. számú melléklet szerinti helyszíni bírság kiszabására szolgáló nyomtatványon a 
cselekmény minősítésén túlmenően a tényállás rövid leírását is fel kell tüntetni. 

Az ügyészség álláspontja szerint a közterület felügyelőnek nem volt jogosultsága a 
szabálysértésben  eljárni,  ugyanis  az  eljárás  alá  vont  személy  az  egyes 
szabálysértésekről  szóló  218/1999.  (XII.28.)  Korm.  rendelet  77.§  (1)  bekezdése 
alapján  jogosulatlan  kereskedés  szabálysértést  követte  el,  mivel  jogosulatlanul 
kereskedelmi  tevékenységet  folytatott,  szolgáltatást  nyújtott.  Ezen  szabálysértés 
vonatkozásában azonban a  közterület  felügyelet  helyszíni  bírság  kiszabására  nem 
jogosult. 

A  bíróság  álláspontja  szerint  helytálló  az  ügyészség  azon  megállapítása,  hogy  a 
helyszíni  bírságolásra  rendszeresített  nyomtatványon a tényállást  röviden rögzíteni 
kell, hogy a cselekményt be lehessen minősíteni. 

Amennyiben a  helyszíni  bírságolás  során a  nyomtatvány szabályosan került  volna 
kitöltésre,  úgy  a  bíróság  álláspontja  szerint  a  közterület  felügyelő  jogszerűen 
intézkedett  az  eljárás  alá  vont  személlyel  szemben  megállapítva  a  jogellenes 
közterület használata szabálysértést. 

Ezen szabálysértés alapja  az önkormányzati  rendelet  5.§  (1) bekezdés a./  pontja 
szerint,  figyelemmel  a  (2)  bekezdésre,  hogy  azért  jogosulatlan  a  közterület 
használata, mert a használónak nincs törvényes jogcíme, például bérleti szerződése. 
Ezen felül halmazatban megvalósította az eljárás alá vont személy az ügyész által is 
rögzített  jogosulatlan  kereskedés  szabálysértést  is,  mivel  az  eljárás  alá  vont 
személynek hatósági engedélye sem volt kereskedelmi tevékenység folytatására. 

Feljelentés  esetén  az  Sztv.  32.§  (2)  bekezdés  jogosítja  fel  a  jegyzőt,  hogy 
hatáskörébe nem tartozó szabálysértés esetén is eljárhat.
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

Az eljárás alá vont személy személygépjárművével a város főterén kerti  
burkolattal  ellátott  közterületen  parkolt,  mindkét  irányból  „behajtani 
tilos”  és  „megállni  tilos”  közúti  közlekedési  jelzőtábla  hatálya  alatt,  
mozgáskorlátozott  igazolvánnyal.  A  jegyző  határozatával  zöldterület-
védelmi szabálysértés elkövetése miatt vonta felelősségre. 

Bár a vonatkozó KRESZ előírások mozgáskorlátozottak részére mentesítést ad a fenti 
közlekedési  jelzőtáblák  hatálya  alól,  osztható  a  Debreceni  Városi  Ügyészség 
Tsz.1479/2005.  számú állásfoglalása,  mely  szerint  az  adott  terület  pormentesített 
sétánynak minősül. 

A KRESZ mentesülést ad a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező eljárás alá 
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vont  személy  részére  közúti  közlekedési  szabályok  kisebb  fokú  megsértése 
szabálysértés  elkövetése  alól,  azonban  a  közhasznú  zöldterület  jogosulatlan 
használata  szabálysértést  az  eljárás  alá  vont  személy  elkövette  figyelemmel  arra, 
hogy az önkormányzati rendelet ilyen mentesítést nem ad. 

A két szabálysértési eljárás nem zárja ki  egymást,  a szabálysértések között  nincs 
hierarchikus kapcsolat, a szabálysértések védett jogi tárgya különböző. A közhasznú 
zöldterület jogosulatlan használata szabálysértés az egyes közterületek védelmére, 
míg a közlekedési szabálysértés a közlekedés biztonságának védelmére irányul. 
Sz.B.:A gyakorlatban felmerülő egyéb problémák

135. § (1) A helyszíni bírság összege háromezer forinttól húszezer forintig terjedhet.
(2) Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását - a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után - tudomásul 

veszi, a bírságolás ellen jogorvoslatnak helye nincs.
(3) Ha az elkövető a helyszíni bírság kiszabását tudomásul veszi,
a)  a  kiszabott  helyszíni  bírság megfizetését  -  ha annak  feltételei  adottak  -  a  helyszínen  bankkártyával  is 

teljesítheti,
b) ha a helyszíni bírság megfizetésére az a) pontban meghatározott módon nem kerül sor, az elkövető részére 

készpénz-átutalási megbízást kell átadni, és fel kell hívni, hogy a bírságot harminc napon belül fizesse be.
A hatályos Sztv. nem teszi lehetővé a tudomásul vett helyszíni bírság helyszínen történő megfizetését,  

kötelezően előírja, hogy az elkövetőnek készpénz-átutalási megbízást kell adni. A törvény e szabályozáson  
annyiban  változtat,  hogy  lehetővé  teszi  a  helyszíni  bírságnak  a  helyszínen  bankkártyával  történő  
megfizetését. A helyszíni bírság megfizetésének e módja lehetőség, így ha a helyszíni bírságot kiszabó 
hatóság nem tudja biztosítani a bankkártyával történő befizetést, akkor továbbra is a készpénz-átutalási  
megbízás a befizetés módja.

(4) A tudomásul vett helyszíni bírság a befizetés elmulasztása esetén kizárólag adók módjára hajtható be.
A módosítás megemeli  a helyszíni  bírság alsó és felső határát,  amelyre azért  van szükség,  mert  a  

jelenlegi  piaci,  gazdasági viszonyok között  irreálisan alacsony összegben van megállapítva.  A bírság  
összegének  igazodnia  kell  az  aktuális  társadalmi-gazdasági  viszonyokhoz.  A  bírság  összegének  
meghatározása 2000-ben történt, az akkori életviszonyokat figyelembe véve, ezért elengedhetetlen a mai  
viszonyokhoz megfelelő közelítése.

A helyszíni bírság kiszabására jogosultak elsősorban a kisebb fokú szabálysértéseknél alkalmaznak 
helyszíni bírságot, pontosan azért, mert még a maximum tízezer forint sincs arányban a szabályszegéssel.  
Amennyiben  a  felső  határ  magasabb  lesz,  úgy  a  súlyosabb  cselekményeknél  is  lehetőségük  lesz  a  
helyszínen rendezni a szankciót, ezzel a szabálysértési hatóságok nagyfokú leterheltségét is csökkentenék.

A helyszíni bírságolás az Sztv. indoklása szerint is sommás eljárás, amelynek értelmében: „A sommás  
eljárási  módok  talán  legtisztább  változata  a  helyszíni  bírságolás,  ahol  az  eljárás  anélkül,  hogy  
elkezdődne, máris befejeződik.” A helyszíni bírság tudomásul vételével az állampolgár tulajdonképpen  
lemond alkotmányos jogorvoslati jogáról. Ezzel szemben a jogalkotó a végrehajtási eljárás szabályozása  
során a szabálysértési  eljárás végrehajtási  intézkedéseit  rendeli  alkalmazni,  amely a sommás eljárás  
követelményével  szemben  jelentősen  meghosszabbítja,  bonyolulttá  teszi  a  meg  nem  fizetett  helyszíni  
bírság behajtását. Ennek következtében a helyszíni bírság végrehajtása akár két évig is elhúzódhat, ami  
ellentétes a jogintézmény alapvető céljával.

Ennek  kiküszöbölése  érdekében  a  helyszíni  bírság  meg nem fizetés  esetére  csak  az  adók  módjára  
történő  végrehajtás  a  megfelelő,  illetve  elegendő  a  2000.  év  előtti  több  évtizedes  gyakorlatnak  
megfelelően.  A  módosítással  megszűnik  a  további  végrehajtási  fokozat,  a  sommás  eljárás  valóban  
egyszerűbbé válik és lerövidül, a végrehajtási eljárás költsége a helyszínen bírságolt személyt terheli és  
nem az államot. A végrehajtási eljárás során az egy ügyiratban jelentkező költség elérheti a 7300 Ft-ot,  
amely tartalmazza a munkabér, a posta és a papír, valamint az áram, gépek költségeit. Ez a magas összeg  
is azt tükrözi, hogy nincs arányban a végrehajtási költség a sommás eljárással.

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése  
alapján a helyszíni bírságolásból származó bevételt a nyilvántartó szerv tényleges bevételként kezeli, és  
arról elkülönített analitikus nyilvántartást vezet, míg az 5. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatoknál  
a  saját  bevételek  között  kell  tervezni  és  elszámolni.  Azokban  az  esetekben,  amikor  a  rendőrség  
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hatáskörébe  tartozó  szabálysértések  esetén  a  közterület-felügyelet  szabja  ki  a  helyszíni  bírságot,  a  
végrehajtási feladatok, illetve annak költsége a rendőrségé, azonban a bevétel az önkormányzatot illeti  
meg.  Az  egyszeri  végrehajtási  cselekménnyel  megszűnik  az  eljárási  iratok  „utaztatása”,  a  költségek  
keletkezése, a szabálysértési eljárásokat folytató állomány terhelése, a munka pedig ott keletkezik, ahová  
a bevétel folyik.
EBH2001. 484. Szabálysértési eljárásra az Áe. hatálya nem terjed ki [1957. évi IV. tv. 3. § (7) bek., 1999.  
évi LXIX. tv. 135. § (2) bek., 1994. évi XXXIV. tv. 92. § (2) bek., 93. §, 1/1999. Közigazgatási jogegységi  
határozat].

136. § A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki 
lehet  szabni.  Ilyenkor  a  gépjármű  forgalmi  rendszáma  alapján  megállapított  üzemben  tartó  címére  kell  a 
kiszabott összeget tartalmazó készpénz-átutalási megbízást megküldeni.

137. § Ha az elkövető vagy a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a 
szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a 
gépjármű üzemben tartójának megküldött készpénz-átutalási megbízást harminc napon belül nem fizetik meg.

Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség

137/A.  §  A külön  törvényben  meghatározott  közjogi  tisztséget  betöltő  személy  szabálysértési  ügyében  a 
mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt - a szabálysértési hatóság megkeresése alapján - a legfőbb 
ügyész terjeszti elő a mentelmi jog felfüggesztésére vagy - ha a külön törvény ilyet meghatároz - az arra való 
javaslat megtételére jogosult személyhez vagy szervhez.

A  mentelmi  jog  a  törvény  előtti  egyenlőség  alkotmányos  elve  alóli  kivétel,  amelyet  a  közjogi  
hagyományaink által meghatározott formában az alkotmányos függetlenséggel rendelkező tisztségviselők  
befolyásmentes működésének garanciájaként indokolt megőrizni, ugyanakkor a jogintézmény megtépázott  
tekintélyét vissza kell állítani, ezért a védett személyek körét jelentősen szűkíteni, a védelem tartalmát  
pedig a visszaélésszerű joggyakorlás kizárása érdekében egyértelműsíteni kell.

Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvény töredékére 
csökkenti  a  mentelmi  jogban  részesülők  számát,  mivel  a  jogosultakat  az  Alkotmányban  nevesített  
tisztségviselőkre  korlátozza,  ezért  egyrészt  az  ügyészségi  titkárt,  fogalmazót,  nyomozót  és  ügyészségi  
ügyintézőt a jövőben egyáltalán nem illetné meg a mentelmi jog, másrészt a bírósági ülnökök mentelmi  
joga  a  módosítás  értelmében  csak  az  anyagi  jogi  védelemre  (az  ülnöki  tevékenységgel  összefüggő  
véleménynyilvánításra  és  a  szavazat  miatti  felelősségmentességére)  terjedne  ki,  eljárási  védelmük 
azonban megszűnne.

Lényegesen átalakul, áttekinthetőbbé válik a mentelmi jog szabályozási rendszere. Az eddigi széttagolt,  
tisztségenként  eltérő,  ám  sokban  párhuzamos  szabályok  helyett  a  mentelmi  jog  egységesül.  Az  
országgyűlési képviselőkre vonatkozó anyagi jogi rendelkezések képezik a szabályozás alapját: ezekre az  
egyéb tisztségekhez kapcsolódó szabályok - az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényben (a  
továbbiakban: Abtv.) szereplő jelenlegi megoldáshoz hasonlóan - tartalmilag hivatkoznak, így a külön 
törvények  csak  az  adott  tisztségre  vonatkozó  speciális  eljárásjogi  szabályokat  tartalmazzák  (a  
felfüggesztésre jogosult, illetve a mentelmi jog megsértése esetén intézkedni jogosult szerv megjelölése).  
Ezen felül a szabálysértési- és büntetőeljárás szabályai is igazodnak az új megoldáshoz, kiküszöbölve  
egyben a jelenlegi szabályozási hiányokat és párhuzamosságokat.

A 34/2004. (IX.  28.) AB határozat  alkotmányos követelményként  állapította meg,  hogy a mentelmi  
jognak  az  országgyűlési  képviselőknek  a  más  közhatalmat  gyakorló  személyt  érintő  -  a  közügyek  
megvitatásával  kapcsolatos  -  értékítéletet  kifejező  véleménynyilvánítására  és  általa  nem  ismerten  
valótlan tényállítására is ki kell terjednie. A szabályozásnak természetesen e követelményeket is ki kell  
elégítenie.

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény új 137/A. §-sal egészül ki, mely alapján a külön  
törvényekben meghatározott közjogi tisztséget betöltő személyek szabálysértési ügyében a mentelmi jog  
felfüggesztésére irányuló indítványt - a szabálysértési hatóság megkeresése alapján - a legfőbb ügyész  
terjeszti elő a mentelmi jog felfüggesztésére vagy az arra való javaslat megtételére jogosult személyhez  
vagy  szervhez.  Ez  a  megoldás  is  hozzájárul  a  közjogi  tisztséget  betöltő  személyek  mentelmi  jogával  
kapcsolatos szabályok egységesítéséhez, hiszen eddig a különböző jogállási törvények eltérően rendezték  
a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítvány előterjesztését.

HARMADIK RÉSZ
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EGYES SZABÁLYSÉRTÉSEK

XIV. Fejezet

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG, A SZEMÉLYI SZABADSÁG ÉS A KÖZREND 
ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

Becsületsértés

138.  §  (1)  Aki  mással  szemben  a  becsület  csorbítására  alkalmas  kifejezést  használ  vagy  egyéb  ilyen 
cselekményt követ el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Becsületsértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.

Magánlaksértés

139. §  (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak 
vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki 
mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, 
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

139.§

Önkényes  beköltözés  szabálysértésének  értelmezése,  a  magánlaksértés 
szabálysértési  és  vétségi  alakzatának,  illetve  az  önkényes  beköltözés 
szabálysértésének  elhatárolása.  Példa:  Évek  óta  használaton  kívül  álló 
nyaralót  (házat)  ismeretlenek feltörik,  teljesen kiürítik,  vagy már  eleve 
üresen áll. Hajléktalan személy látva az üres és nyitva álló nyaralót oda 
beköltözik.

Az  önkényes  beköltözés  szabálysértése  a  magánlaksértés  szabálysértéséhez 
viszonyítottan  speciális,  hiszen  a  139/A.§  értelmében  az  önkényes  beköltözés 
szabálysértése  csak  a  lakásbérletre  vagy  a  helyiséggazdálkodásra  vonatkozó 
jogszabály  hatálya  alá  tartozó  üres  lakás,  vagy  nem  lakás  céljára  szolgáló  üres 
helyiség  tekintetében  követhető  el,  minden  más  esetben  a  magánlaksértés 
szabálysértési vagy vétségi alakzatáról beszélhetünk.

A magánlaksértés Btk. 176.§ (1) bekezdése és (3) bekezdés első fordulata szerinti 
vétségeinél: „erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével” bemegy, bent 
marad, mást megakadályoz abban, hogy bemenjen; az Sztv. 139.§ (1) bekezdése 
szerinti szabálysértésénél: „az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére 
vagy megtévesztéssel” bemegy, bennmarad, mást akadályoz abban, hogy bemenjen. 
Ha az elkövetés az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére vagy nem 
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hivatalos  eljárás  színlelésében  álló  megtévesztéssel  –  és  nem  erőszakkal,  nem 
fenyegetéssel – történik, akkor a magánlaksértés szabálysértése valósul meg.  

Aki  a  bérleti  jogviszony  létesítésére  jogosult  személy  stb.  jognyilatkozatának  stb. 
hiányában (akarata ellenére) az üres lakást stb. elfoglalja  vagy abba önkényesen 
beköltözik,  az  Sztv.  139/A.§  (1)  bekezdése  szerinti  önkényes  beköltözés 
szabálysértését követi el. Ennek tipikus példája az, amikor valaki jogosultság nélkül 
(önkényesen) beköltözik az üresen álló pl. önkormányzati bérlakásba. 
Ez  specialitás  az  azzal  rendelkezőnek  akarata  ellenére  történő  magánlaksértés 
vétségéhez képest. 

Ha viszont az elkövető erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével vagy 
más természetű megtévesztéssel jár el, cselekménye: magánlaksértés vétsége.  
Ha tehát a példa szerint valaki az üres és nyitva álló nyaralóba az azzal rendelkező 
akarata ellenére beköltözik, a magánlaksértés szabálysértését követi el.   
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Az Itv.  rendelkezése szerint   magánlaksértés szabálysértés illetékköteles az illeték 
összege 3000 forint.
A 2010. november 18. napján a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Büntető Kollégiumának Vezetője által megtartott kollégiumi ülésen adott vélemény

Önkényes beköltözés

139/A. § (1) Aki a lakásbérletre vagy a helyiséggazdálkodásra vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó üres 
lakást vagy nem lakás céljára szolgáló üres helyiséget elfoglal, vagy abba önkényesen beköltözik anélkül, hogy 
arra  a  bérleti  jogviszony  létesítésére  jogosult  szerv  vagy  személy,  illetőleg  az  elhelyezésre  jogosult  szerv 
jognyilatkozatával vagy intézkedésével feljogosította volna,
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

Távoltartó határozat szabályainak megszegése

139/B.  §  (1)  Aki  a  külön  törvényben  meghatározott  ideiglenes  megelőző  távoltartó  határozatban  vagy a 
megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezése

139/C.  §  (1)  Aki  valótlan  tények  állításával  külön  törvényben  meghatározott  -  szabálysértésnek  vagy 
bűncselekménynek  nem minősülő  -  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  a  külön  törvényben  meghatározott 
megelőző  távoltartás  elrendelését  kezdeményezi,  ha  azt  a  valótlan  tények  alapján  elrendelik,  százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel 
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kapcsolatos szabálysértés

140.  §  (1)  Aki  a  polgári  felhasználású  robbanóanyagok  előállítására,  forgalmára,  tárolására,  szállítására, 
felhasználására  és  megsemmisítésére  vonatkozó  előírásokat  megszegi,  továbbá  robbanó  anyagot  vagy 
robbanószerkezetet talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez, és ezt a tényt haladéktalanul a legközelebbi 
települési önkormányzat jegyzőjének vagy a rendőrségnek nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai 
tevékenységet végez,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2)  Aki  a  pirotechnikai  termékek  előállítására,  forgalmára,  tárolására,  szállítására,  felhasználására, 

megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3)  Az  (l)-(2)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás  a  rendőrség,  a  bányafelügyelet, 

illetőleg a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
(4) Azt a pirotechnikai terméket, amelyre az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövették, el 

kell kobozni.
A szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)  140.  §-ában  jelenleg  

megfogalmazott  ipari  robbantóanyagokkal  és  pirotechnikai  termékekkel  kapcsolatos  szabálysértési  
tényállás egyaránt 50 000 Ft pénzbírsággal sújtja azokat a személyeket, akik engedély nélkül birtokolnak,  
forgalmaznak pirotechnikai terméket, valamint azokat a személyeket, akik rendelkeznek engedéllyel, de a  
pirotechnikai  termékek  előállítására,  forgalmazására,  tárolására,  szállítására,  felhasználására  és  
megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megszegik.

A robbanóanyagok esetén a jogalkotó nagymérvű különbséget lát a társadalomra veszélyesség terén  
annak  függvényében,  hogy  rendőrhatósági  engedéllyel  rendelkezik-e  a  személy  vagy  sem,  mivel  az  
engedély nélküli  birtoklást  és tevékenységet  bűncselekménnyé nyilvánítja  (a  Büntető Törvénykönyvről  
szóló  1978.  évi  IV.  törvény  263.  §  „Visszaélés  robbanóanyaggal  vagy  robbantószerrel”).  Erre  
figyelemmel, álláspontunk szerint aránytalan a szabálysértés keretein belül egyforma büntetési tétellel  
fenyegetni azt a személyt, akinek nincs engedélye a pirotechnikai tevékenység végzésére, valamint azt a  
személyt,  aki  rendelkezik  engedéllyel  és  az  engedély  előírásait  szegi  meg vagy  csak  engedély  nélkül  
birtokolja a pirotechnikai terméket. Emiatt indokolt arányosan szigorítani az Sztv. 140. §-át és magasabb 
büntetési tétellel (százezer forintig terjedő pénzbírsággal) fenyegetni azt a személyt, aki engedély nélkül  
végez pirotechnikai tevékenységet.

Figyelemmel arra, hogy 2003. július 1-jén hatályba lépett a polgári felhasználású robbanóanyagok 
forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet, ezért indokolt a szabálysértési  
tényállás címét, illetve a tényállás vonatkozó részét a hatályos jogszabályban foglaltakhoz igazítani.

Lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés

141. § (1) Aki
a)  a  lőfegyver  vagy  lőszer  gyártására,  tartására,  kereskedelmére,  javítására  és  használatára  vonatkozó 

szabályokat megszegi,
b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz,

százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki
a)  a  légfegyver,  gáz-  és  riasztófegyver,  illetőleg  hatástalanított  lőfegyver  gyártására,  kereskedelmére, 

megszerzésére, tartására vagy használatára vonatkozó szabályokat megszegi,
b) a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegi,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3)
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
(5) Azt a lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet, amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést 

elkövették,  el  kell,  azt  a  légfegyvert,  gáz-  és  riasztófegyvert,  amelyre  nézve  a  (2)  bekezdés  a)  pontjában 
meghatározott szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.
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Rendzavarás

142. § (1) Aki
a) verekszik, továbbá aki mást verekedésre felhív,
b)  rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy intézkedésével szemben 

engedetlenséget tanúsít,
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki nyilvános rendezvényen
a)  lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetőleg az élet kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt 

tartva magánál jelenik meg,
b) a rendező szerv, illetőleg a rendőrség biztonságra vonatkozó felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.
(4)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás  a  bíróság,  a  (2)  bekezdésben 

meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség hatáskörébe tartozik.
(5)  E  §  alkalmazásában  nyilvános  rendezvény:  a  gyülekezési  jogról  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó 

rendezvény, továbbá az olyan rendezvény, amely mindenki számára azonos feltételek mellett nyitva áll.
BH2004. 350. A garázdaság bűntettének és a rendzavarás szabálysértésének elhatárolási kérdései [Btk.  
271. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont; 1999. évi LXIX. törvény 142. § (1) bekezdés].

142.§

Az Sztv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti rendzavarás csak más által elkövetett 
rendzavarás vagy garázdaság esetén követhető el. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Ettől  eltérő  álláspont  szerint  a  két  szabálysértés  „halmazatban”  megállapítható. 
Tipikus  példája  ennek  az,  amikor  a  garázdaság  szabálysértést  megvalósító 
elkövetővel  szemben  rendőri  intézkedés  kezdődik,  az  elkövető  ekkor  rendőri 
felhívásra, közbelépésre felhagy a garázda magatartással, azonban az eljáró hivatalos 
személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít (nem hajlandó beszállni a 
gépkocsiba, akadályozza a bilincs alkalmazását, stb.).

Garázdaság

142/A. §  (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban 
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

A társadalom szinte  minden  tagjának  (a  rendezvényen  résztvevőknek  és  mindenki  másnak,  akit  a  
rendezvény megtartása akár csak közvetett módon is érint, például a rendezvény színhelyén vagy ahhoz  
közel élő, dolgozó, közlekedő személyeknek is) alapvető érdeke, hogy a gyűléseket rendezett keretek között  
szervezzék és tartsák meg. Az elmúlt másfél évben egyes rendezvények alkalmával egyre súlyosabb, több  
esetben félelemkeltő magatartásokat valósítottak meg.

Az Sztv. 142/A. §-ában meghatározott garázdaság tényállása jelenleg is elzárással, vagy százötvenezer  
forintig  terjedő  pénzbírsággal  fenyegeti  azt,  aki  olyan  kihívóan  közösségellenes  magatartást  tanúsít,  
amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha azonban a másokban  
félelmet  keltő,  kihívóan  közösségellenes  magatartás  egyidejűleg  erőszakos  is,  akkor  már  nem 
szabálysértés, hanem a Btk. szerinti garázdaság bűncselekménye valósulhat meg.

1.  A  közelmúlt  tapasztalatai  azonban  azt  mutatják,  hogy  a  garázdaságot  szankcionálni  rendelő 
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tényállás nem biztosít kellő védelmet a gyülekezési jog másokban félelmet keltő gyakorlásával szemben.  
Erre figyelemmel a törvény módosítja a garázdaság szabálysértése törvényi tényállását oly módon, amely  
lehetővé teszi a hatósági fellépést azokkal szemben, akik nyilvános rendezvényen, azaz a bárki számára 
azonos feltételek mellett nyitva álló helyen olyan csoportban vesznek részt, amelynek a megjelenése -  
például a csoport vezetője által használt vezényszavak, a csoport tagjai által alkotott formáció, stb. -  
másban vagy másokban félelmet kelt.

A törvény szerint az így megvalósított garázdaság szabálysértése miatt elzárással vagy százötvenezer  
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az elkövető.  A törvény a Btk.-hoz hasonlóan rögzíti  azt,  hogy  
csoportosan követik el a cselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt.

2. A törvény megállapítja, hogy a garázdaság elkövetőjével szemben - a rendzavaráshoz hasonlóan -  
kitiltásnak is helye van. A kitiltásra, mint szabálysértési intézkedésre az Sztv. 22/A. §-ának (1) bekezdésére  
figyelemmel  a  sportrendezvényen  való  részvétellel  összefüggő  szabálysértés  elkövetőjével  szemben 
kerülhet sor.

A polgárőr tevékenység szabálytalan ellátása

142/B.  § (1)  Ha  a  polgárőr  a  polgárőrségről  szóló  törvény  rendelkezéseinek  megszegésével  látja  el  a 
polgárőrség törvényben meghatározott feladatait, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése

142/C. § (1) Aki közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság, közrend fenntartására irányuló 
tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel vagy ilyen tevékenység látszatát kelti, elzárással vagy 
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság határkörébe tartozik.

Tiltott kéjelgés

143. § (1) Aki a külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a 
szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszeg, elzárással vagy százötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az elkövető elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha
a)
b) a szexuális szolgáltatásra való felajánlkozása zaklató jellegű;
c) nem rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással.
(3)
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

143.§

Tiltott kéjelgés minősítése abban az esetben, ha a szabálysértési eljárás 
alá vont személy tiltott helyen áll és nincs egészségügyi kiskönyve.

A minősítés a 143.§ (2) bekezdés c) pontja ez esetben.

Nem súlyosító körülmény, hanem minősített esete a szabálysértésnek, a minősítés a 
143.§ (2) bekezdés c) pontja.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga
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Az  Alkotmánybíróság 1/2011  (I.14.)  sz.  határozata  2011  december  31.-i  hatállyal 
megsemmisítette a  prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. 
(IX. 8.) EüM rendelet mellékletét, mely az orvosi igazolás formai-tartalmi kellékeit 
rögzíti,  így  ezen  időpontot  követően  az  un.  egészségügyi  kiskönyv  meglétét  a 
korábban megszabott  formában már nem lehet megkövetelni,  annak hiányát nem 
lehet szankcionálni (lásd Sztv. 143.§ (2) bek. c./ pontja).

Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma

144. §  (1) Aki a külön jogszabály szerint meghatározott védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva mást 
szexuális szolgáltatás nyújtására felhív, illetve más személy szexuális szolgáltatásának felajánlását  elfogadja, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma

145. § (1) Aki a külön jogszabályban meghatározott tilalmat megszegve szexuális szolgáltatást írásban, kép- 
vagy  hangrögzítés,  illetőleg  más  berendezés  útján  felkínál,  reklámoz  vagy  az  ilyen  cselekményben 
közreműködik, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Gyermekkel koldulás

146. § (1) Aki a gyermekkorú személy társaságában koldul, illetve házalva kéreget, százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(2)
(3) A szabálysértési hatóság a szabálysértés tényéről, az érintett gyermek és az elkövető adatairól a gyermek 

lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíti.

Természetvédelmi szabálysértés

147. § (1) Aki
a)  a  természetvédelmi  államigazgatási  szerv  engedélyéhez  vagy  szakhatósági  hozzájárulásához  kötött 

tevékenységet  engedély  vagy  szakhatósági  hozzájárulás  nélkül,  vagy  az  engedélytől,  szakhatósági 
hozzájárulástól eltérő módon végez vagy végeztet, bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

b)  természeti területen - beleértve a védett természeti területet is - a természetvédelmi célokkal össze nem 
egyeztethető  tevékenységet  folytat,  szemetel,  a  területet  más  módon  szennyezi,  tiltott  helyen  tartózkodik, 
engedély nélkül tüzet rak,

c) védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt jogellenesen megrongál, elvisz vagy 
elpusztít, illetve védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős mértékben zavar,

d) a természet védelmére vonatkozó rendelkezéseket egyébként megsérti,
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)
(3)  Az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  szabálysértés  elkövetőjére  a  természetvédelmi  őr,  az 

önkormányzati természetvédelmi őr, valamint a természetvédelmi hatóság részéről eljáró és erre felhatalmazott 
személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(4)  Azt  a  védett,  illetőleg fokozottan védett  növény-  és  állatfaj  egyedet,  annak bármely fejlődési  alakját, 
származékát,  védett  ásványi  képződményt,  amelyre  nézve  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértést 
elkövették, el kell kobozni.

(5)  Ha a (4)  bekezdésben felsorolt  természeti  érték állami tulajdonban van, akkor azt  a  védett  természeti 
területek természetvédelmi kezeléséért  felelős szerv lefoglalja,  és az állam tulajdonosi  jogait  gyakorló szerv 
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döntéséig gondoskodik a megőrzéséről.
(6)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás  a  védett  természeti  területek 

természetvédelmi kezeléséért felelős szerv hatáskörébe tartozik.

Környezetvédelmi szabálysértés

148.  §  (1)  Aki  a  környezetvédelmi  hatóság  engedélyéhez  vagy  hozzájárulásához  kötött  tevékenységet 
engedély vagy hozzájárulás  nélkül,  vagy az  engedélytől,  hozzájárulástól  eltérő módon végez  vagy végeztet, 
illetve a környezet elemeit a külön jogszabályban meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb 
környezetvédelmi előírásokat más módon megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)

Jogosulatlan vadászat

149. § (1) Aki
a) idegen vadászterületen,
b) tiltott helyen vagy időben

jogosulatlanul,  vad  elejtésére  használható  és  arra  alkalmas  állapotban  lévő  eszközzel  tartózkodik,  százezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki vadászjegy nélkül vagy pedig úgy vadászik, hogy nem felel meg a vadászat gyakorlására megállapított 
feltételeknek, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az a vadász, aki tiltott helyen vagy időben, továbbá tiltott vadra vadászik, százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(4)  Aki  a  vadászatról  szóló  jogszabályok  megszegésével  vadásztat,  százötvenezer  forintig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

A vallásgyakorlás jogának megsértése

150.  §  (1)  Aki  nyilvántartásba  vett  egyház  szertartásaira  rendelt  helyiségben  nyilvánosan  botrányt  okoz, 
illetőleg  a  vallási  tisztelet  tárgyát  vagy  a  szertartások  végzésére  szolgáló  tárgyat  a  szertartásokra  rendelt 
helyiségben vagy azon kívül meggyaláz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Veszélyes fenyegetés

151. § (1) Aki
a)
b) mást félelemkeltés céljából a megfenyegetett személyre vagy annak hozzátartozójára vonatkozó, a becsület 

csorbítására alkalmas tény nagy nyilvánosság elé tárásával komolyan megfenyeget,
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2)
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

Gyülekezési joggal visszaélés

152. § (1) Aki
a) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó, szervezetten megvalósuló rendezvényt 

bejelentési kötelezettsége elmulasztásával szervez,
b) rendezvényt annak ellenére szervez, hogy a rendezvény megtartását a rendőrség a gyülekezési jogról szóló 

1989. évi III. törvény 8. § (1) bekezdése alapján megtiltotta,
c)  a rendőrség által  tudomásul vett  bejelentésben megjelölttől  eltérő helyszínre,  útvonalra vagy időpontra 

szervezi a rendezvényt, vagy a résztvevőket a bejelentésben megjelölt helyszíntől, útvonaltól vagy időponttól 
való eltérésre hívja fel,
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
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(2) Aki a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 9. § (3) bekezdését megsértve a tervezett új időpontról 
való előzetes tájékoztatás nélkül szervez rendezvényt, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Aki
a) a rendezvény szervezésével összefüggő bejelentési kötelezettségét a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. 

törvény 6. §-ában meghatározott határidő megsértésével teljesíti,
b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 9. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségét a 

határidő megsértésével teljesíti,
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(4) Nem valósul meg szabálysértés az (1) bekezdés  c)  pontja alapján, ha a rendőrség által tudomásul vett 
bejelentésben  megjelölt  helyszíntől,  útvonaltól  vagy  időponttól  való  eltérésre  a  rendezvény  megtartásától 
független külső ok miatt kerül sor.

(5) Nem valósul meg szabálysértés a (3) bekezdés a) pontja alapján, ha a gyülekezési jogról szóló 1989. évi 
III.  törvény  6.  §-ában  meghatározott  határidő  megsértésével,  de  a  rendezvény  szervezésének  megkezdését 
követően haladéktalanul olyan rendezvény szervezését jelentik be, amelynek célja a résztvevők véleményének, 
egy, a bejelentéshez képest három napon belül, előre nem láthatóan bekövetkezett vagy nyilvánosságra került 
eseménnyel összefüggő kinyilvánítása.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
A törvény átfogó módon alakítja át  a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértési  tényállását. Erre  

elsősorban az Alkotmánybíróság 75/2008. (V. 29.) AB határozata (a továbbiakban: Abh.) ad okot, amely a  
gyülekezési  jog  gyakorlásával  kapcsolatban  számos  lényeges,  jogszabályi  szinten  eddig  nem kellően  
tisztázott kérdésben állást foglalt. Így a testület többek között kimondta, hogy a békés gyülekezéshez való  
jog magában foglalja a spontán módon, szervezés nélkül történő gyülekezés jogát, illetve a gyors vagy  
azonnali tüntetések szervezésének a jogát is. Ezen kívül az Alkotmánybíróság döntése alapján a jövőben  
nem lehet feloszlatni egy rendezvényt sem azon az alapon, hogy azt nem jelentették be, vagy az előzetesen  
bejelentett  időponttól,  helyszíntől,  illetőleg  útvonaltól,  illetve  céltól  és  napirendtől  eltértek.  Az  
Alkotmánybíróság ugyanis megsemmisítette a Gytv.-nek a rendezvények feloszlatására vonatkozó 14. §-a  
(1)  bekezdésének  erről  rendelkező  részeit.  Ezen  kívül  azt  is  rögzítette  az  Abh.,  hogy  önmagában  a  
késedelmesen tett bejelentés miatt a Gytv. alapján nem lehet megtiltani egy rendezvény megtartását, a  
bejelentésnek,  mint  adminisztratív  kötelezettségnek  a  késedelme  tehát  a  Gytv.  eszközeivel  nem 
szankcionálható.

Emellett az elmúlt időszakban történt számos esettel, illetve korábban fel nem merült részletkérdéssel  
kapcsolatos dilemma is rámutatott arra, hogy a gyakorlatban olyan helyzetek is előfordulnak, amelyekre  
a  jelenlegi  jogszabályi  rendelkezések  -  így  a  hatályos  Sztv.  szabályai  is  -  nem vagy  csak  bonyolult  
jogértelmezéssel  adnak  választ.  A  törvény  ezért  az  eddigi  szabályok  pontosítását,  az  egyértelműbb  
jogalkalmazási gyakorlat kialakítását is célozza.

Az Abh. hangsúlyozta továbbá, hogy a Sztv. 152. §-ának (1) bekezdésében foglalt tényállás megfelelő  
súlyú szankciót tartalmaz a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok be nem tartása esetére.  
Ezen kívül az Alkotmánybíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy például közlekedési szabálysértések  
miatt felelősségre vonhatók azok a személyek, akik „a rendőrség közreműködése nélkül veszik igénybe a  
közúti  gépjármű-közlekedés  útvonalait,  vagy  más  módon  nem tartják  be  a  közlekedési  szabályokat”.  
Mindezekből következik, hogy az Alkotmánybíróság álláspontja szerint is a szabálysértési jog megfelelő  
és  arányos  szankciókat  nyújthat  a  gyülekezési  jog  gyakorlásával  kapcsolatos  olyan  szabályszegések 
esetében, amikor a normasértés súlya és jellege nem teszi indokolttá és lehetségessé a Gytv.-ben vagy a  
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) rögzített eszközök alkalmazását.

Mindezeknek  megfelelően  a  törvény  öt  pontba  szedve  tartalmazza  a  Sztv.  új  152.  §-ának  (1)  
bekezdésében foglalt szabálysértési tényállás egyes fordulatait.

1. Az Sztv. új 152. §-a (1) bekezdésének a) pontja az Sztv.-ben eddig is szereplő azon esetkört kívánja  
szankcionálni, amikor egy, a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvény esetében elmulasztják a bejelentési  
kötelezettség  teljesítését.  Fontos  körülmény,  hogy  a  törvény  csak  a  „szervezetten  megvalósuló  
rendezvény”  esetében  rendeli  büntetni  a  bejelentési  kötelezettség  elmulasztását.  Ezzel  a  törvény  
egyértelművé teszi, hogy ez a fordulat nem követhető el az ún. spontán tüntetéseken, hiszen azok lényegi  
eleme, hogy nem szervezetten valósulnak meg. Ezzel kapcsolatban az Abh. indokolása rámutatott, hogy a  
valóban  spontán  tüntetéseket  egyrészt  „nem  készítik  elő  szervezők,  és  nincsen  előre  meghatározott  
útvonaluk, napirendjük, rendezőik stb.”, másrészt „nem előre eltervezett és megszervezett módon jönnek  
létre,  hanem  több  személy  egymástól  többé-kevésbé  független  cselekvése  eredményeként”.  Ezekre  a  
spontán tüntetésekre tehát nem vonatkozik a fordulat.

2.  Az  Sztv.  új  152.  §-a  (1)  bekezdésének  b)  pontja  büntetni  rendeli  azt,  ha  valaki  a  bejelentési  
kötelezettségét a Gytv.-ben előírt háromnapos határidőt megsértve teljesíti. Az Abh. ugyanis egyértelművé  
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tette, hogy a háromnapos bejelentési határidő megsértése esetén sem megtiltásnak, sem érdemi vizsgálat  
nélküli elutasításnak nem lehet helye, az elkésett bejelentéseket is meg kell vizsgálnia a rendőrségnek, és  
a Gytv.  szabályai  alapján vagy tudomásul kell  vennie az ilyen bejelentést  vagy meg kell  tiltania azt.  
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ilyen esetekben a szabályszegést ne fenyegethetné más, így például  
szabálysértési jogi szankció. Ezen kívül ez az új rendelkezés módot ad arra is, hogy fel lehessen lépni az  
olyan visszaélésszerű magatartások elkövetésével szemben, amikor szándékosan nagyon rövid idővel a  
rendezvény tervezett bejelentése előtt tesznek bejelentést,  akár kifejezetten azzal a szándékkal,  hogy a 
rendőrségnek  ne  legyen  lehetősége  a  rendezvény  biztosítására  való  felkészülésre.  Rendkívül  fontos  
körülmény, hogy a törvény az Sztv. új 152. § (2) bekezdésével ez alól a fordulat alól kivonja az ún. gyors  
tüntetéseket. Ez alatt azokat a rendezvényeket kell érteni, amelyek esetében a szervezők azért sértik meg a 
Gtyv.-ben  előírt  háromnapos  bejelentési  határidőt,  mert  az  esemény,  amellyel  kapcsolatban  a  
véleményüknek hangot kívánnak adni, kevesebb, mint három nappal a rendezvényt megelőzően derül ki,  
jut a tudomásukra, és az általuk szervezni kívánt rendezvény későbbi megtartása értelmetlen volna. Így a  
törvény az Abh.-val összhangban nem bünteti a spontán tüntetések szervezését.

3-4. Az Sztv. új 152. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai gyakorlatilag megfelelnek az Sztv. 152. §-
ának (1) bekezdésében eddig is szereplő, „a tervezett új időpontról való előzetes tájékoztatás nélkül vagy  
a rendőrség tiltó határozata ellenére szervez vagy tart” fordulatoknak. A törvény ezekkel kapcsolatban  
csak technikai jellegű pontosításokat végez el.

5.  Az  Sztv.  új  152.  §-a  (1)  bekezdésének  e)  pontja  új  elemként  büntetni  rendeli,  ha  valaki  a  
bejelentésben megjelölttől eltérő helyre vagy időpontra szervezi a rendezvényt, illetve a bejelentésben  
megjelölttől  eltérő  helyen  vagy  időpontban  megtartott  rendezvényen  vesz  részt.  Az  új  fordulat  
bevezetésének az indoka az a tény,  hogy az Abh. megsemmisítette  a Gytv.-nek a kötelező feloszlatási  
okokat  tartalmazó  14.  §-a  (1)  bekezdésének  azt  az  elemét,  amely  abban  az  esetben  is  elrendelte  a  
rendezvény feloszlatását, ha a bejelentettől eltérő időpontban, helyszínen, útvonalon rendeztek meg egy  
rendezvényt,  illetve a  bejelentésben  eltérő céllal  vagy napirenddel  tartották meg azt.  Ugyanakkor az  
továbbra  sem  engedhető  meg,  hogy  a  rendezvények  bejelentésében  szándékosan  hamis  információk  
szerepeljenek,  vagy  hogy  a  rendezvény  bejelentése  adott  esetben  csak  a  rendőrség  félrevezetésére 
szolgáljon.

Ezen kívül a törvény az Sztv. 152. §-a alapján kiszabható pénzbírság legmagasabb összegét a jelenlegi  
százezer forintról százötvenezer forintra emeli, így a várhatóan magasabb összegű bírságok nagyobb  
visszatartó erőt jelentenek majd az ilyen jellegű szabályszegések esetében is.

A  gyülekezési  joggal  visszaélés  szabálysértése  miatt  indult  eljárások  lefolytatása  továbbra  is  a  
rendőrség hatáskörébe tartozik.

Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való 
részvétel jogának megsértése

152/A. §  (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési jogának gyakorlásában, valamint a választási gyűlésen 
való részvételében jogtalanul akadályoz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
A Btk. hatályos rendelkezése csak abban az esetben rendeli büntetni az egyesülési és a gyülekezési  

szabadság  megsértését,  ha  az  elkövető  mást  e  jogok  gyakorlásában  erőszakkal  vagy  fenyegetéssel  
jogtalanul  akadályoz.  A  gyakorlatban  rendszeresen  előfordul,  hogy  a  békés  gyülekezést  jogtalanul  
megzavarják  olyan  módon  azonban,  amely  nem  minősülhet  sem  erőszakosan  elkövetettnek,  sem 
fenyegetéssel  megvalósítottnak (például hangszóróval vagy más zajkeltő eszközzel),  ennek ellenére az  
adott  rendezvény  megtartását  meggátolják.  A  békés  rendezvényeken  az  állampolgárok  az  esetek  
meghatározó  részében  véleménynyilvánítási  szabadságukkal  kívánnak  élni,  véleményüket  kívánják  
meghatározott formában megismertetni.

A véleménynyilvánítás szabadsága kommunikációs anyajog, és mint ilyen kiemelt védelmet élvez az  
Alkotmánybíróság gyakorlatában, amint azt a 30/1992. (V. 26.) AB határozat is hangsúlyozza: „A szabad 
véleménynyilvánításhoz való jog a fentiek szerint nem csupán alapvető alanyi jog, hanem e jog objektív,  
intézményes oldalának elismerése egyben a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálását  
is jelenti. A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett szerepe ugyan nem vezet arra, hogy ez a jog -  
az élethez vagy az emberi méltósághoz való joghoz hasonlóan - korlátozhatatlan lenne, de mindenképpen  
azzal jár, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen kevés joggal szemben kell  
csak  engednie,  azaz  a  véleményszabadságot  korlátozó  törvényeket  megszorítóan  kell  értelmezni.  A  
vélemény szabadságával szemben mérlegelendő korlátozó törvénynek nagyobb a súlya, ha közvetlenül  
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másik alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb, ha ilyen jogokat csakis mögöttesen,  
valamely „intézmény” közvetítésével  véd, s  legkisebb, ha csupán valamely elvont érték önmagában a  
tárgya (pl. a köznyugalom).”

Ezen  alkotmánybírósági  határozat  alapján  egyértelmű,  hogy  a  véleménynyilvánítás  joga  a  
véleménynyilvánítás  jogának  védelmében  -  lévén  ugyanazon  alanyi  alapjog  védelméről  szó  -  
korlátozható.  Úgy  nem  nyilváníthat  senki  véleményt,  hogy  ezzel  lehetetlenné  teszi  más  személy  
véleménynyilvánítását.

Az  erőszakkal,  fenyegetéssel  történő  akadályozást  a  Btk.  törvény  szerinti  174/C.  §-a  megfelelően  
szankcionálja,  a  teljes  körű  védelem  érdekében  a  törvény  szabálysértésként  szankcionálja  az  ilyen  
magatartást, ha azt nem erőszakkal vagy fenyegetéssel követik el.

Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel

152/B.  §  (1)  Aki  a  bíróság  által  társadalmi  szervezet  feloszlatásáról  hozott  döntésében  jogellenesnek 
nyilvánított tevékenységet végez, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után részt vesz,
b)  nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját 

viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyről - annak jellegzetes 
tulajdonságai miatt - bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető fel.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

152/B.§

Feloszlatott  társadalmi  szervezet  tevékenységében  való  részvétel 
tényállásszerűségével kapcsolatos kérdések.

Az egyes szabálysértésekről  szóló 218/1999.  (XII.28.)  Kormányrendelet  
10/C.§-ában  szabályozott  feloszlatott  társadalmi  szervezet 
tevékenységében való részvétel szabálysértésének a (3) bekezdésben írt 
módja megvalósul-e azzal, hogy valaki a bírósági tárgyaláson jelenik meg 
a  bíróság által  feloszlatott  társadalmi  szervezet  egyenruhájában,  illetve 
önkormányzati testületi ülésen jelenik meg benne? 

A  218/1999.  (XII.28.)  Kormányrendelet  10/C.§  (3)  bekezdése  értelmében,  aki 
nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját 
vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy 
formaruhát  visel,  amelyről  annak  jellegzetes  tulajdonságai  miatt  bíróság  által 
feloszlatott  társadalmi  szervezet  egyenruhája,  formaruhája  ismerhető  fel,  50.000 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ebben az értelemben a bírósági tárgyalás vagy az önkormányzati testületi ülés nem 
minősül nyilvános rendezvénynek, a gyülekezési jogról szóló törvény szabályozza a 
nyilvános rendezvény fogalmát.

A  jogszabály  szerint  a  feloszlatott  társadalmi  szervezet  egyenruháját,  vagy  erre 
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egyértelműen  utaló  ruházatot  viselő  személy  csak  akkor  szankcionálható,  ha  e 
magatartást „rendezvényen” tanúsítja.

A bírósági tárgyalás nem rendezvény a szó általánosan elfogadott értelme szerint. Ez 
esetben viszont a szabálysértés –ugyanabban a ruházatban- minden további nélkül 
elkövethető  pl.  egy  nemzeti  ünnepen  megtartott  tömegrendezvényen,  de  nem 
követhető el egy bírósági tárgyaláson.

Itt  kell  megjegyezni  azon általánosan elfogadott  megállapítást,  mely  szerint  ha a 
bíróság a  döntésében nem konkretizálja  a  jogellenes  tevékenység körét,  akkor  a 
feloszlatott szervezet valamennyi tevékenységét jogellenesnek kell tekinteni. 

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy 2009. november 26. napját követőn módosult a 
jogszabály (2), illetve (3) bekezdéssel, így 2009. november 26-ot követően már az is 
elköveti  a  szabálysértést  aki  a  bíróság  által  feloszlatott  társadalmi  szervezet 
működésében  a  feloszlatás  után  részt  vesz,  illetve  aki  nyilvános  rendezvényen a 
bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, 
továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, melyről 
annak jellegzetes tulajdonságai miatt a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet 
egyenruhája, formaruhája ismerhető fel. 

Egy bírósági tárgyalás tehát nem minősül nyilvános rendezvénynek, így önmagában a 
bírósági tárgyalóban a formaruha viselése nem meríti ki a szabálysértést, azonban 
elgondolkodtató, hogy a rendelet 10/C.§ (1) bekezdése megvalósulhat-e. 
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

Valótlan bejelentés

153. §  (1) Aki a hatóságnál  vagy közfeladatot ellátó szervnél  vészhelyzetről  vagy rendzavarásról valótlan 
bejelentést tesz, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben 
megjelölt  helyszínre  vonult  vagy egyéb  intézkedésre kényszerült,  az  elkövető  elzárással  vagy százötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

Tiltott szerencsejáték

154.  §  (1)  Aki  közterületen  vagy nyilvános helyen  tiltott  szerencsejátékot  szervez,  százötvenezer  forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékban részt vesz, százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(3)
(4)  Azt  a  dolgot,  amelyre  nézve,  illetőleg  amellyel  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértést 

elkövették, el kell kobozni.

Játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok 
megszegése
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155. §  (1)  Aki engedély nélkül vagy az engedély kereteit  túllépve pénznyerő automatát  nyilvános helyen 
elhelyez vagy üzemeltet, illetőleg ebből a célból helyiséget bocsát rendelkezésre, százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(2)  Aki  a  játékautomaták  üzemeltetésére  vonatkozó  szabályokat  megszegi,  százezer  forintig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(3)  Az  engedély  nélkül  elhelyezett  vagy  üzemeltetett  pénznyerő  automatát  el  kell  kobozni.  Azt  a 
játékautomatát, amelyre nézve a (2) bekezdésben foglalt szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.

(4)
(5)  Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  az  eljárás  a  Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal 

Kormány által kijelölt szerve és a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe is tartozik.

Tiltott helyen való aláírásgyűjtés népi és népszavazási kezdeményezés 
támogatására

156.  §  (1)  Aki  a  népszavazásról  és  népi  kezdeményezésről  szóló  törvényben megállapított  tiltott  helyen, 
népszavazás  vagy  népi  kezdeményezés  támogatására  aláírást  gyűjt,  százezer  forintig  terjedő  pénzbírsággal 
sújtható.

(2)

Járművezetés az eltiltás tartama alatt

156/A.  §  (1)  Az  a  bíróság  vagy  szabálysértési  hatóság  által  a  járművezetéstől  eltiltott  személy,  aki  a 
járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet,
elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

156/A.§

Alkalmazható-e  járművezetéstől  eltiltás  intézkedés  első  fokon  bírósági 
hatáskörbe tartózó szabálysértés, jelesül az Sztv. 156/A.§ (1) bekezdése 
szerinti járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés esetén?

A járművezetés eltiltás tartama alatt elkövetett szabálysértés miatt (Sztv. 
156/A.§) a bíróság kiszabhat-e, vagy sem járművezetéstől eltiltást? 

Nem alkalmazható járművezetéstől eltiltás, mert az Sztv. 156/A.§-a erről külön nem 
rendelkezik.[Sztv. 18.§ (1) bekezdés és Sztv. 156/A.§].

A bíróság eltiltást nem alkalmazhat, de a jogszabály ez irányú módosítása indokolt 
lehet.
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A szabálysértés  megállapításához,  a  tényállás  felderítéséhez  nem maradhat  el  az 
eltiltást  kimondó  szabálysértési  hatósági,  vagy  bírósági  határozat  (ítélet,  végzés) 
beszerzése. Nem elégséges csupán a KEK KH (közkeletű nevén: BM Nyilvántartó) 
nyilvántartásából a vezetői engedélyre, eltiltásokra vonatkozó adatok lekérése. Több 
olyan  eset  is  előfordult,  amikor  a  vezetői  engedély  elvételét  követően  a 
nyilvántartóban tévesen eltiltásként került rögzítésre a vezetői engedély elvételének 
ténye, holott eltiltást kimondó határozat az ügyben még nem született. Így az eltiltás 
ténye teljes bizonyossággal az erről rendelkező határozatból állapítható meg.
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XV. Fejezet

A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK

157. § (1) Aki
a) húszezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot,
b) húszezer forintot meg nem haladó kárt okozva készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést, csalást, 

szándékos rongálást,
c)  húszezer forintot  meg nem haladó vagyoni hátrányt  okozva hűtlen kezelést követ  el,  úgyszintén,  aki  e 

cselekmények elkövetését megkísérli, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Aki idegen, nem gépi meghajtású járművet mástól azért vesz el, hogy jogtalanul használja, elzárással vagy 

százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(3)  Aki  műemléket,  muzeális  tárgyat,  az  államhatárt,  a  megye-,  város-,  községhatár  vagy  a  birtokhatár 

megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot 
vagy  az  ahhoz  tartozó  felszerelést  gondatlanul  megrongálja,  elzárással  vagy  százötvenezer  forintig  terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(4)  Az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározott  szabálysértés  miatt  szabálysértési  eljárásnak  csak 
magánindítványra van helye, ha a sértett az elkövető hozzátartozója.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.
(6)  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.

A Btk.  12. § (2) bekezdése értelmében folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető  
ugyanolyan  bűncselekményt,  egységes  elhatározással,  azonos  sértett  sérelmére,  rövid  időközökben 
többször követ el. Eszerint tehát folytatólagosság csupán ugyanolyan bűncselekmények esetében állhat  
fenn, szabálysértések esetén nem.  Ezt  a Legfelsőbb Bíróság 87/2010. BK véleménye is  rögzíti,  amely  
kimondja, hogy „folytatólagos elkövetés megállapítására szabálysértések esetén nincs törvényes alap,  
ezért az azonos sértett sérelmére elkövetett szabálysértések csak érték-egybefoglalás folytán alkothatnak  
bűncselekményt”.  Az  érték-egybefoglalás  kapcsán  tehát  a  folytatólagosságra  utalás  téves,  annak  
elhagyása indokolt, a módosítás ezen §-a e dogmatikai hiba javítására irányul.

157.§

Az (5) bekezdés szerinti tulajdon elleni szabálysértés akkor is hivatalból üldözendő, 
ha a sértett az elkövető hozzátartozója. A (4) bekezdés erre a minősített esetre nem 
vonatkozik. 
A Legfelsőbb Bíróság büntető Kollégiuma és a megyei bíróságok (a Fővárosi Bíróság) büntető kollégiumainak vezetői 2000. április 3. napján tartott tanácskozásán a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. (Sztv.) értelmezésével kapcsolatban  kialakított 2000.El.II.C.1/5. számú álláspontjai  (Bírósági Határozatok 2000/11. szám, 
Fórum rovat) 

E helyen, az észlelt eltérő gyakorlat okán szólni kell arról is, hogyan nevezzük meg a 
cselekményt, mit tekinthetünk helyes megjelölésnek (minősítésnek)? 

Igen  elterjedt  forma  a  „lopással  elkövetett  tulajdon  elleni  szabálysértés”, 
„sikkasztással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés” stb. megjelölés alkalmazása, 
mely jól érzékelhetően a jegyzői gyakorlatból tevődött át a bírói (titkári) gyakorlatba.

Ezt a gyakorlatot azonban nem tartjuk követendőnek. Az Sztv. 157. § valamennyi itt 
szabályozott elkövetési magatartást „tulajdon elleni szabálysértés”-ként nevesít, azaz 
valamennyi  ide sorolható szabálysértés helyes megjelölése a határozat rendelkező 
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részében: „tulajdon elleni szabálysértés”. Szükségtelen a konkrét elkövetési formát a 
rendelkező  részbe  beemelni,  azonban  a  határozat  rendelkező  részéből  és 
indokolásából  pontosan  ki  kell  tűnnie  annak,  hogy  az  elkövető  a  tulajdon  elleni 
szabálysértések közül mely konkrét szankcionálandó magatartást valósította meg.

Érték-egybefoglalás kapcsán felmerült jogértelmezési kérdések. 

A  Btké.  28.§  (2)  bekezdése  és  az  Sztv.  157.§  (6)  bekezdése  szerinti  érték-
egybefoglalás,  mint  törvényi  egység  egyaránt  a  bűncselekménykénti  elbírálást 
célozza, s feltételrendszereik csakis együttesen alkalmazhatóak. 

Ha  a  készpénz-helyettesítő  fizetési  eszközzel  visszaélés,  a  lopás,  a  sikkasztás,  a 
csalás, a hűtlen kezelés, a rongálás, a jogtalan elsajátítás vagy az orgazdaság közül 
az ugyanolyan cselekmény, 
több alkalommal, alkalmanként húszezer forintot meg nem haladó értékre stb., 
az első és az utolsó elkövetés között legfeljebb egy éven belüli, 
ugyanazon elkövető általi elkövetése és 
együttes elbírálás esetén 
– az önmagában bűncselekményt megvalósító üzletszerűség vagy folytatólagosság 
kivételével – az elkövetési érték stb. egybeszámítva meghaladja a húszezer forintot, 
nem  szabálysértés,  hanem  1  rendbeli  bűncselekmény  valósul  meg,  s  az  az 
egybefoglalt érték stb. alapján minősül.

Érték-egybefoglalásra  sor  kerülhet  két  módon.  1.  A  szabálysértési  ügyek 
egyesítésével. Erre kifogásos eljárásban nincs lehetőség, mert az érdemi határozatot 
már  meghozta  a  szabálysértési  hatóság.  2.  Nincs  akadálya  annak  sem,  hogy  a 
részcselekményekre  szabálysértési  eljárás  meg  se  induljon,  magyarán  eleve 
büntetőeljárásra kerüljön sor.

Megfelelően irányadóak a korábbi 4/1979. és 5/1979. 5. pontja (folytatólagosság) LB 
tanácselnöki értekezleti állásfoglalások
A Magyar Bíróképző Akadémia büntető ügyszakos bírák számára a szabálysértési eljárásról tartott kétnapos (2010. február 10-11.) képzésének szerkesztett összefoglaló 
munkaanyaga

A Sztv. 157. § (6) bek. alapján – 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. 

- Honnan,  milyen  módon  szerezhetünk  „törvényes  tudomást”  arról,  
hogy adott ügyben érték-egybefoglalásnak lehet helye?
Miért nem szerepelnek a Központi Szabálysértési Nyilvántartásban 
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az eljárás alá vontak adatai?
Úgy vélte a jogalkotó, hogy az információs önrendelkezési jog ilyen 
mértékű  korlátozása  már  nem  áll  arányban  ezen  adatok 
nyilvántartásához fűződő érdekekkel?
Ha  a  „Robotzsaru-  rendszerben”végzett  keresés  eredményeként 
merül fel ez az adat, az hogyan használható fel a bizonyításban?

Egyetértünk a Magyar Bíróképző Akadémián 2010. február 10. napján a  Legfőbb 
Ügyészség  képviseletében  eljáró  Dr.  Láng  László  előadásában  kifejtette  azon 
álláspontjával,  mely  szerint  jelenleg  a  gyakorlatban  nincs  helye  érték-
egybefoglalásnak hiányos jogalkotás miatt.
Hivatkozott  a  Btké.28.§.(2)  bekezdésére,  mely  szerint  nem  szabálysértés  hanem 
bűncselekmény  valósul  meg  ugyanazon  elkövető  által  elkövetett  és  együttesen 
elbírált tulajdon elleni szabálysértés esetén, ha a dolog értéke, az okozott kár, illetve 
az  okozott  vagyoni  hátrány  érték-egybefoglalás  folytán  az  (1)  bekezdés  d)-g) 
pontjában meghatározott összeget meghaladja.

Tény, hogy a jogszabály szövege az „ugyanolyan” fogalmat nem tartalmazza.

A 2009. évi CXXXVI. törvény 16.§.-a módosította az Sztv. 157.§.(6) bekezdését, mely 
szerint  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 1 éven belül követte el és ezeket együttesen bírálják el.
Nincs helye érték-egybefoglalásnak, ha az üzletszerű elkövetés megállapítható vagy 
ha az önmagukban szabálysértést is  megvalósító cselekmények a folytatólagosság 
egységébe tartoznak.

A 2009. évi CXXXVI. törvény 26.§.(2) bekezdés da) pontja viszont rendelkezett arról, 
hogy az Sztv. fent idézett 157.§.(6) bekezdése hatályát veszti.

Ezen jogszabály szerkesztési hiba korrigálásáig az Sztv. 157.§.(6) bekezdése nem volt 
alkalmazható ( és a Btké.28.§. (2) bekezdése nem volt értelmezhető) .

2010. augusztus 19. napjától hatályba lépett a 2010. évi LXXXVI. törvény, melynek 
15.§-a  újra  hatályba  léptette  az  Sztv.157.§  (6)  bekezdését,  tehát  csak  2010. 
augusztus 19. napjától kezdődően beszélhetünk ismét érték-egybefoglalásról.

Bár az eltelt rövid idő alatt a Debreceni Városi Bíróság gyakorlatában nem  került 
alkalmazásra ezen jogintézmény, elméletben a folyamatban lévő ügyek összevetése, 
találkozása  esetén  lehet  „törvényes  tudomása”  a  rendőrségnek  az  érték-
egybefoglalás lehetőségéről és ez alapján dönthet annak alkalmazásáról.

Az Sztv.27/A.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján a központi szabálysértési nyilvántartás 
tartalmazza  a  nyilvántartott  eljárás  alá  vont  személy  személyazonosító  adatait 
(családi nevét, utónevét születési családi nevét, utónevét, nemét, születési helyét, 
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idejét,  anyja születési  nevét)  személyi  azonosítóját,  állampolgárságát,  lakó-  illetve 
tartózkodási helyét, előző családi és utónevét.

A  Központi  Szabálysértési  Nyilvántartás  2010.  januárjától  kerül  feltöltésre,  így  az 
2012.-re lesz használható állapotban, addig több forrásból, nem teljes előéleti képpel 
kell dolgozni (rendőrségi, jegyzői adatok).

A  Robotzsaru  rendszerből  származó  adat  is  bizonyíték,  az  adatok  hivatalos 
tudomásnak minősülnek, azt a bíróság fel is használja.
A Debreceni  Ítélőtábla Büntető  Kollégiumának  2010.  december 9-10. napjain megtartott kollégiumi  ülésén megfogalmazott  ajánlások a szabálysértési  eljárás  során 
felmerült aktuális kérdésekről, különös tekintettel a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi LXXX törvény rendelkezéseire

A  vagyon  elleni  szabálysértések  és  bűncselekmények  elhatárolása  a 
gyakorlatban

LOPÁS 

Btk.  316.  §  (1)  Aki  idegen  dolgot  mástól  azért  vesz  el,  hogy  azt  jogtalanul 
eltulajdonítsa, lopást követ el.

1/2009. Büntető jogegységi határozat
megsemmisítéssel elkövetett okirattal való visszaélésről
2/2005. Büntető jogegységi határozat
a jogosulatlan vadászattal elkövetett  lopás és rongálás bűncselekményének 

sértettje az adott vadászterületen vadászatra jogosult
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka 

vagy  pénzbüntetés,  ha  a  lopást  kisebb  értékre,  vagy  a  szabálysértési  értékre 
elkövetett lopást

42/2007. BK vélemény
a hatályon kívül helyezett BK 126. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról
40/2007. BK vélemény
a hatályon kívül helyezett BK 114. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról

a) bűnszövetségben,
b) közveszély színhelyén,
c) üzletszerűen,

A hatályon kívül helyezett BK 109. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról 
szóló 39/2007. BK vélemény szerint:

A hasonló jellegű bűncselekmények az üzletszerűség megállapításánál

Az  1978.  évi  IV.  törvény (a  továbbiakban:  Btk.)  137.  §-ának  9.  pontja  szerint  üzletszerűen  követi  el  a 
bűncselekményt,  aki  ugyanolyan  vagy  hasonló  jellegű  bűncselekmények  elkövetése  révén  rendszeres 
haszonszerzésre törekszik.

A  törvény  értelmező  rendelkezése  hiányában,  az  egységes  ítélkezési  gyakorlat  biztosítása  érdekében, 
iránymutatás  szükséges  abban  a  kérdésben,  hogy  az  üzletszerűség  megállapítása  szempontjából  melyek  a 
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hasonló jellegű bűncselekmények.
I. Az üzletszerű elkövetés a zugírászatnál (Btk. 248. §) az alaptényállás eleme, más bűncselekményeknél pedig 

minősítő körülmény.
A  zugírászat  esetében  az  üzletszerűség  a  büntetőjogi  felelősségre  vonás  feltétele,  egyébként  pedig  e 

bűncselekmény csak olyan hasonló jellegű bűncselekmények vonatkozásában vehető figyelembe, amelyeknél az 
üzletszerűség minősítő körülmény.

Azokban az esetekben, amikor az üzletszerű elkövetés minősítő körülmény, valamint amikor a szabálysértési 
értékre elkövetett lopást [Btk. 316. § (2) bek. c) pont], sikkasztást [317. § (2) bek. c) pont], csalást [318. § (2) 
bek. c) pont] és orgazdaságot [326. § (2) bek. b) pont] az üzletszerű elkövetés teszi bűncselekménnyé, fokozott 
gonddal kell vizsgálni, hogy a bűncselekmények jelleghasonlósága fennáll-e.

A rendszeres  haszonszerzésre  törekvés  megállapítása szempontjából  a  hasonló jellegű  bűncselekményeket 
egymással  összefüggésben  kell  értékelni,  függetlenül  attól,  hogy  az  együttesen  elbírált  valamennyi 
bűncselekménynek minősített esete-e az üzletszerű elkövetés.

Az  együttesen  elbírálásra  kerülő  bűncselekmények  jelleghasonlóságának  megállapítása  szempontjából  a 
rendszeres haszonszerzésre törekvés mellett figyelembe jön a törvényi tényállások hasonlósága, mely rendszerint 
a jogvédte érdekek, az elkövetési magatartás és az elkövetési mód összevetése alapján állapítható meg.

Ennél  eligazító  lehet  a  különböző  bűncselekményeknek  a  Btk.  Különös  Részében  való  rendszertani 
elhelyezése, de a jelleghasonlóság megállapítása nem korlátozható kizárólag erre, mivel a törvény az azonos 
érdekeket eltérő módon és különböző célokból részesíti büntetőjogi védelemben.

II.  A Legfelsőbb  Bíróság  az  előbbiekben  előrebocsátott  általános  elvek  alapján  az  üzletszerű  elkövetés 
megállapítása szempontjából a következő bűncselekményeket tekinti hasonló jellegűeknek:

A)
- a jogosulatlan gazdasági előny megszerzését (Btk. 288. §),
- az árdrágítást (Btk. 301. §),
- az adócsalást (Btk. 310. §),
- a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást (Btk. 310/A. §),
- a jövedékkel visszaélést (Btk. 311. §),
- a jövedéki orgazdaságot (Btk. 311/A. §),
- a jövedékkel visszaélés elősegítését (Btk. 311/B. §),
- a csempészetet (Btk. 312. §),
- az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértését (Btk. 314. §).
Ezek  a  bűncselekmények  a  gazdálkodás  rendjét  és  a  pénzügyi  érdekeket  sértő  magatartásokat  foglalják 

magukban, amelyeknél az elkövetési magatartások egymáshoz közelállók, a cselekmény eszköze és célja pedig 
gyakran azonos.

B)
- a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményt [Btk. 300/C. § (3)-(4) bek.],
- a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélést (Btk. 313/C. §),
- a lopást (Btk. 316. §),
- a sikkasztást (Btk. 317. §),
- a csalást (Btk. 318. §),
- a rablást (Btk. 321. §),
- a kifosztást (Btk. 322. §),
- a zsarolást (Btk. 323. §),
- az orgazdaságot (Btk. 326. §),
- a vásárlók megkárosítását (Btk. 328. §).
Ezeknek  a  bűncselekményeknek a  hasonló  jellege  abban  áll,  hogy a  vagyoni  viszonyokat  haszonszerzési 

célból támadják.
C)
- a megrontást (Btk. 202/A. §),
- a tiltott pornográf felvétellel visszaélést [Btk. 204. § (3)-(5) bek.],
- az üzletszerű kéjelgés elősegítését (Btk. 205. §),
- a kitartottságot (Btk. 206. §),
- a kerítést (Btk. 207. §).
E bűncselekmények hasonlóságának megállapítását a prostitúcióhoz való szoros kötődésük - mint jellemző 

körülmény - indokolja.
D)
- a vesztegetést (Btk. 250. §, 254. §, 258/B-D. §),
- a befolyással üzérkedést (Btk. 256. §),
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- a befolyással üzérkedést nemzetközi kapcsolatban (Btk. 258/E. §).
E bűncselekmények hasonlóságának a megállapítását az teszi indokolttá, hogy mindegyik a közélet tisztaságát 

sérti, illetőleg veszélyezteti.
III. Az előbbieken túlmenően is vannak olyan bűncselekmények, amelyek hasonló jellegük miatt az együttes 

elbírálás során megalapozhatják az üzletszerű elkövetés megállapítását. Ezekről kimerítő felsorolás nem adható, 
hanem  mindenkor  az  elkövetés  konkrét  körülményei  alapján  kell  eldönteni,  hogy  az  előzőekben  kifejtett 
feltételek fennállnak-e.

A bűncselekmények hasonló jellegének megállapítására sor kerülhet például a következő esetekben:
- magzatelhajtás (Btk. 169. §) és kuruzslás (Btk. 285. §),
- zugírászat (Btk. 248. §) és befolyással üzérkedés (Btk. 256. §),
- befolyással üzérkedés (Btk. 256. §) és csalás (Btk. 318. §),
- csődbűncselekmény (Btk. 290. §) és csalás (Btk. 318. §),
- árdrágítás (Btk. 301. §) és vásárlók megkárosítása (Btk. 328. §),
- árdrágítás (Btk. 301. §) és adócsalás (Btk. 310. §).
IV. A bíróságnak az együttesen elbírált bűncselekmények viszonylatában az I., a II. és a III. részben megjelölt 

körön kívül is lehetősége van a hasonló jelleg megállapítására; viszont - indokolt esetekben - a jelleghasonlóság 
hiánya  folytán  a  III.  részben  felsorolt  bűncselekményeket  illetően  is  mellőzheti  az  üzletszerű  elkövetés 
megállapítását.

(Bírósági Határozatok 2008. évi 3. szám.)

d) dolog elleni erőszakkal,

1. 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.
2. 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 tettenérés vagy más körülmény folytán  
azokat nem töri fel.
A törvény kiegészíti, illetve pontosítja a lopás bűncselekményénél a dolog elleni erőszakkal történő elkövetés  
fogalmát, azzal, hogy megállapítja, a lopás dolog elleni erőszakkal elkövetettnek minősül akkor is, ha a dolog 
eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog 
eltulajdonításának megakadályozására alkalmatlanná teszik. Ezzel a rendelkezéssel a törvény a jogalkalmazási  
gyakorlatot kívánja egységesíteni.
Jelenleg a jogalkalmazói gyakorlat, így a bírósági ítélkezés is eltérően ítéli meg, hogy a különböző áruvédelmi  
eszközök, az elektronikus áruvédelmi rendszer elemeként az árucikkeket védő biztonsági széfekre, árucikkekre  
helyezett öntapadós, vonalkódos vagy hurokkal rögzíthető kemény címkék, illetve a műanyagból készült, tűzéssel  
vagy  patentszerűen  rögzíthető  etikettek,  illetőleg  a  ragasztható  mágneses  csíkok  eltávolítása  dolog  elleni  
erőszakkal elkövetetté teszi-e a lopást vagy nem.
A  dolog  elleni  erőszak  körébe  tartozik  az  elkövető  minden  olyan  magatartása,  amely  az  eltulajdonítani  
szándékolt dolog elvételét a megszerzést nehezítő fizikai akadály leküzdésével, a vagyontárgyat védő, rögzítő  
berendezések  rendeltetésellenes  felnyitásával,  eltávolításával  valósítja  meg.  A  dolog  elleni  erőszak  
megvalósulásának tehát az állagsérelem létrejötte, illetve a jelentősebb erőkifejtés nem feltétele. A dolog elleni  
erőszak megállapítható, ha az elkövető az elvétel érdekében az azt gátló fizikai akadályt rendellenes módon 
küzdi le.
Mindezekre figyelemmel  tehát,  ha a dolog elvétele  különböző áruvédelmi  eszközök,  az  árucikkekre helyezett  
öntapadós,  vonalkódos  vagy  hurokkal  rögzíthető  kemény  címkék,  műanyagból  készült,  tűzéssel  vagy  
patentszerűen rögzíthető etikettek, illetőleg ragasztható mágneses csíkok eltávolításával történik, a dolog elleni  
erőszak, mint minősítő körülmény megállapítható. Ugyanúgy dolog elleni erőszaknak tekinthető, ha nem kerül  
sor  az  dolog  eltulajdonításának  megakadályozására  szolgáló  eszköz  eltávolítására,  csupán  annak  
működésképtelenné tétele történik meg (pl. ha valaki egy könyvbe ragasztott chipet nagy frekvenciával jelzésre  
alkalmatlanná tesz).

A lopás dolog elleni erőszakkal történő elkövetéséről 4/1998. Büntető 
jogegységi határozat szerint:

1.  A lopás  dolog elleni  erőszakkal  elkövetettnek  minősül,  ha az  elkövető  a  lopás  tárgyának megőrzésére 
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szolgáló készüléket (zárat) nem annak birtokbavételekor, hanem a helyszínről eltávozva, később töri fel.
2. 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 tettenérés vagy más körülmény folytán 
azokat nem töri fel.

A Btk. 316. §-ának (1) bekezdése szerint az követi el a lopást, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt 
jogtalanul  eltulajdonítsa.  A  lopás  célzatos  bűncselekmény,  amely  mindig  valamilyen  vagyoni  érték 
megszerzésére irányul. A lopás tárgyát tulajdonosa (birtokosa) azért védi zárral vagy más készülékkel, hogy az 
csak számára legyen hozzáférhető. A zár vagy a megőrzésre szolgáló készülék tehát a védett tárgy elvételének 
akadálya.  Az  elkövetőnek  ezt  az  akadályt  általában  fizikai  erő  kifejtésével  -  a  zár  vagy  a  készülék 
rendeltetésszerű  működtetésével  össze  nem  férő  módon  -  azért  kell  leküzdenie,  hogy  az  eltulajdonítani 
szándékolt tárgyat elvehesse.

A lopás szükséges eleme az elvétel, amely a dolog elleni erőszakkal elkövetésnél ezen a módon valósul meg. 
A dolog elleni erőszak tehát az elkövetési magatartás része, attól nem különülhet el.

A jogegységi  eljárásban  vizsgált  jogértelmezési  kérdést  az  elvétel  büntetőjogi  fogalmának értelmezésével 
lehet  eldönteni. A jogegységi tanács álláspontja szerint olyan esetben, amikor az elkövető a lopás tárgyát  az 
annak  megőrzésére  vagy  védelmére  szolgáló  dologgal  együtt  veszi  birtokba,  az  elvétel  folyamatos,  több 
mozzanatú elkövetési magatartás. Első mozzanata az, hogy az elkövető a dolgot a maga egészében birtokba veszi 
(és a tulajdonos a dolog feletti tényleges uralmat elveszti). Az elkövető azonban csak akkor szerzi meg a teljes 
uralmat a lopás tárgyán, amikor az annak megőrzésére vagy védelmére szolgáló készüléket (zárat) - erőszakkal - 
eltávolítja.

Az elvétel az erőszak kifejtése előtt ezért csak megkezdődik. Az értéket tartalmazó, zárral (készülékkel) védett 
dolog feletti uralom megszerzésével azonban a lopás még nem vált befejezetté. Dogmatikailag téves tehát az a 
nézet,  amely a  zárral  (megőrzésre szolgáló készülékkel)  ellátott  dolog birtokállapotának megváltoztatását  az 
elvétel fogalmával és a bűncselekmény befejezettségével azonosítja.

A dolog  elleni  erőszak  alkalmazása  az  elvétel  második  mozzanata,  mellyel  a  lopás  minősített  esetének 
törvényi tényállása teljes egészében megvalósul. A Btk. 316. §-a (2) bekezdésének  d)  pontja szerinti tényállás 
elemei a dolog elleni erőszak alkalmazásával valósulnak meg hiánytalanul, mert az elkövető az elvételt ezzel 
fejezi be. Ebből a szempontból viszont közömbös, hogy a tényállási elemek egy helyen és egy időben vagy 
elkülönülten valósulnak meg.

A kifejtettekből következik az is, hogy aki - a dolgot birtokba vevő elkövetővel szándékegységben - a lopás 
tárgyának a megőrzésére vagy védelmére szolgáló készüléket  (zárat)  eltávolítja,  a lopást  a birtokba vevővel 
társtettesként követi el.

A jogegységi  tanács  alaposnak  találta  az  indítványban foglalt  hivatkozást  a  Kúria  75.  számú teljes  ülési 
döntvényében kifejtettekre. Ez a következőket tartalmazza: „Az 1878. évi V. törvénycikk 336. §-ának 3. pontja 
alá esik a lopás, ha a lopás céljából a zár vagy a megőrzésre szolgáló egyéb készülék nem az elvétel színhelyén 
töretett fel (BHT I. 59.).” Ez a jogértelmezés száz év múltán is helytálló.

A jogegységi  tanács  a  kifejtettekre  figyelemmel  a  Legfelsőbb  Bíróság  által  kimunkált  és  Büntető  Elvi 
Határozatokban közzétett döntésben foglalt elvi álláspontot tartja fenn, és a dolog elleni erőszak fogalmának - 
rendelkező rész szerinti - értelmezését tekinti követendőnek.

A jogalkalmazás számára problémát jelenthet, hogy miként minősüljön annak az elkövetőnek a cselekménye, 
aki a lopás tárgyát a megőrzésre szolgáló zárral (készülékkel) együtt viszi el, de tettenérése vagy más ok folytán 
a dolog elleni erőszak megvalósítása elmarad.

Ebben az esetben a Btk. 316. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti minősített eset kísérletének megállapítása 
indokolt.  Az  előzőekben  kifejtett  elvi  álláspontból  ugyanis  az  következik,  hogy  ilyenkor,  a  különös  részi 
tényállás minősítő körülmény folytán súlyosabb megítélésű esetének elemei hiánytalanul nem valósultak meg. 
Tehát az elkövető a minősített törvényi tényállás néhány elemét már megvalósította, de valamennyit nem. Ezáltal 
a  szándékos  bűncselekmény  elkövetését  megkezdte,  de  nem  fejezte  be.  Cselekménye  ezért  a  súlyosabb 
megítélésű eset kísérlete, s nem az érték szerint enyhébben elbírálandó befejezett alakzat.

A  jogegységi  tanács  ez  utóbbi  kérdésben  ugyanazt  az  álláspontot  fogadta  el,  amelyet  a  törvényhely 
jogértelmezését illetően már korábban kifejtett. Ezt a BJD 9215. sz. döntés tartalmazza. Eszerint a kormányzárral 
lezárt segédmotoros kerékpár ellopása esetén dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás kísérlete valósul meg, ha a 
dolog elvitelét követően a dolog elleni erőszak kifejtésére valamilyen külső körülmény folytán nem került sor.

e)
f) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult 
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(használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve,
g) hamis vagy lopott kulcs használatával,
h) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére,
i) zsebtolvajlás útján,
j) másnak a bűncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználva
követik el.
(3)
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a lopást nagyobb értékre,
b) a kisebb értékre elkövetett lopást
1. a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon,
2. kulturális javak körébe tartozó tárgyra,
3.  vallási  tisztelet  tárgyára,  illetőleg  vallási  szertartásra  vagy más egyházi  célra 

rendelt helyiségből a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyra,
4.  temetőben  vagy  temetkezési  emlékhelyen  a  halott  emlékére  rendelt  vagy 

holttesten lévő tárgyra
követik el.
(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a lopást jelentős értékre,
b)  a  nagyobb  értékre  elkövetett  lopást  a  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjában 

meghatározott módon
követik el.
(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a lopást különösen nagy értékre,
b)  a  jelentős  értékre  elkövetett  lopást  a  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjában 

meghatározott módon
c)
követik el.
(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a
a) a lopást különösen jelentős értékre,
b)  a  különösen  nagy  értékre  elkövetett  lopást  a  (2)  bekezdés  a)-d)  pontjában 

meghatározott módon
c)

követik el.

BH2010. 291. A lopás vétsége természetes egység, ha az elkövető a sértettől 
ugyanezen alkalommal eltulajdonítani kívánt kisebb értékű dolgoknak csak egy, 
a  szabálysértési  értékhatárt  meg  nem  haladó  részét  veszi  el  dolog  elleni 
erőszakkal [1978. évi IV. törvény 316. § (1), (2) bekezdés, BKv 40. sz.].

BH2009. 37.  Üzletszerűen elkövetettként minősül a lopás, ha a terhelt több 
mint  két  évig  a  vele  egy  faluban  élő  lakosok  háztartását  rendszeresen 
fosztogatva  élelmiszert,  különféle  használati  tárgyakat  és  háziszárnyasokat 
tulajdonít el. A bűnöző életmódjának a megítélésén nem változtat, hogy az így 
megszerzett javakat a családjával együtt feléli [1978. évi IV. törvény 137. § 9. 
pont, 316. § (1) bek., (2) bek. c) pont].
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BH2007. 400.  Kirívóan enyhe büntetés kiszabása jelentős értékre elkövetett 
lopás bűntettének kísérlete és vesztegetés vétsége miatt, többszörös visszaeső 
terhelttel szemben [1978. évi IV. törvény 97. § (1) és (2) bek., 254. § (1) bek., 
316. §, 317. §].

BH2005. 307. Lopás bűncselekményének és szabálysértésének elhatárolásánál 
azt kell vizsgálni, hogy az elkövető szándéka milyen érték elkövetésére irányult. 
Erre betöréses és jármű-feltöréses lopások elkövetőinél - általában a helyszínen 
- az elkövetők által hozzáférhetővé vált és általuk reálisan elvehető legnagyobb 
értékek alapulvételével lehet következtetni (1978. évi IV. törvény 16. §, 316. §).

BH2005. 241. A lopás megállapítását kizáró tévedés nem állapítható meg, ha 
a terhelt az engedélyben meghatározottnál lényegesen nagyobb mennyiségben 
végeztet fakitermelést [1978. évi IV. törvény 27. § (1) bek., 316. §].

BH2002. 4. A vállalat telephelyén vagyonőrző szolgálatot teljesítő személyekre 
nincs  rábízva  a  raktárban  elhelyezett  árukészlet,  feladatuk  kizárólag  az 
objektum  külső  őrzése  az  illetéktelen  személyek  behatolásának 
megakadályozása  érdekében,  ezért  a  raktárban  elhelyezett  értéket  általuk 
történt  eltulajdonítása nem a sikkasztás,  hanem a lopás törvényi  tényállását 
valósítja meg [Btk. 316. § (1) bek., (5) bek. a) pont, 317. § (1) bek.].

BH2001.  560.  így  a  társtettesként  elkövetett  lopás  megállapítására  nincs 
törvényes  alap,  ha  a  vádlottak  az  áruházi  vásárlás  során  az  árut  a 
rendszeresített  bevásárlókosárba  helyezik,  majd  utóbb  az  egyikük  az  árut  a 
hátizsákjába helyezi a társa jelenlétében [Btk. 20. § (2) bek., 316. § (1) bek.].

BH2001. 457.  Folytatólagosan elkövetett egyrendbeli lopás vétségeként - és 
nem bűnhalmazatként - minősül a vádlottnak az a cselekménye, hogy a MATÁV 
vállalat által üzemeltetett, a város különböző részein levő telefonkészülékekből - 
az általa alkalmazott módszerrel - összesen 3445 forintot tulajdonított el [Btk. 
12. § (1) és (2) bek., 316. § (2) bek. c) pont].

BH2001.  254.  Ha a  bűncselekmény elkövetése  és  annak  elbírálása  közötti 
időszakban -  a  vagyon elleni  bűncselekmények tekintetében az értékhatárok 
megváltozása  folytán  -  olyan  új  rendelkezések  lépnek  életbe,  amelyeknek 
eredményeként egyes cselekmények jogi minősítése folytán enyhébb, az egyéb 
körülményekre tekintettel azonban súlyosabb jogi megítélést tesznek lehetővé, 
a  büntető  törvény  időbeli  hatályára  vonatkozó  rendelkezésekre  tekintettel, 
valamennyi  bűncselekményre  nézve  vagy  az  elkövetéskor  vagy  pedig  az 
elbíráláskor  hatályos  jogszabályt  egységesen  kell  alkalmazni,  és  ezeknek  az 
összhatásában  való  értékelése  szükséges,  de  a  büntető  anyagi  jogi 
rendelkezések együttes (kombinatív) alkalmazására nem kerülhet sor [1978. évi 
IV. törvény 2. §, 90. § d) pont, 316. § (2) c) és f) pont].
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BH2001. 10. a terhelt és a sértettek között így létrejött elszámolási jogviszony 
a  büntetőjogon  kívül  esik,  és  kizárja  a  lopás  bűncselekményének 
megállapíthatóságát [1978. évi IV. törvény 316. § (1) bek., 1959. évi IV. törvény 
94. §, 99. §, 125. § (1) és (2) bek.].

BH2000.  481.  Nem valósul  meg  a  lopás,  ha  a  terhelt  a  tulajdonában  és 
birtokában álló földterületről learatja a sértettek által elvetett búzából termett 
terményt;  ilyen esetben a  sértettek  a  terményből  természetbeni  részesedést 
követelhetnek,  vagyis  a  terhelt  és  a  sértettek  között  olyan  elszámolási 
jogviszony keletkezik, amelyet a polgári jog szabályai szerint kell elbírálni [1978. 
évi IV. törvény 316. § (1) bekezdés, 1959. évi IV. törvény 94. §, 99. §, 125. § 
(1) és (2) bekezdés].

BH2000. 382.  Megvalósul  a lopás,  ha az elkövető az elkövetés tárgyától  - 
annak  helye  és  az  elkövetés  módja  folytán  -  nyilvánvalóan  tudja,  hogy  az 
eltulajdonított  dolog  nem tekinthető  elhagyott  vagy  uratlan  dolognak,  ezért 
ebben az esetben a tévedésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak 
[1978.  évi  IV.  törvény  27.  §  (1)  és  (2)  bekezdés,  316.  §  (2)  bekezdés  II. 
fordulat].

BH2000. 137.  I. A lopásnak nem a bűnsegéde, hanem társtettese az, aki a 
társai cselekményének ismeretében, azokkal szándék- és akarategységben vesz 
részt az idegen dolog elvételében [1978. évi IV. törvény 20. § (2) bekezdés, 21. 
§ (2) bekezdés, 316. § (6) bekezdés b) pont].

BH1999. 486. I. Nem társtettese, hanem bűnsegéde a jelentős értékre, dolog 
elleni  erőszakkal  elkövetett  lopás  bűntette  kísérletének,  aki  az  elvételi 
cselekményt  megkísérlő  társaival  szándék-  és  akarategységben  az  elkövetés 
helyszínére szállítja a bűntársait,  a tevékenységük zavartalanságát figyeléssel 
előmozdítja,  és  a  gyors  menekülés  érdekében  a  helyszínen  a  gépjárművel 
várakozik [Btk. 20. § (2) bek., 21. § (2) bek., 316. § (6) bek. b) pont].

BH1997.  570.  Az  üzemanyagtartály  fedelének  a  csavarok  lecsavarásával 
történt  eltávolítása  útján  megvalósított  lopás  nem  minősül  dolog  elleni 
erőszakkal elkövetettként [Btk. 316. § (2) bek. d) pont, (5) bek. a) pont, (6) 
bek. b) pont].

BH1997.  9.  A  lopási  cselekménynek  tulajdon  elleni  szabálysértésként 
értékelését kizárja az a körülmény, ha az elkövető szabálysértési értékhatár alá 
eső cselekményét úgy valósítja meg, hogy a helyiségbe a jogosult (használó) 
tudta és beleegyezése nélkül megy be [Btk. 316. § (2) bek. f) pont, Sztv. 105. § 
(1) bek. a) pont].

BH1996. 574.  ha viszont a használattal együtt járó birtoklás tartós, vagy az 
elkövető  olyan  tulajdonosi  jogosultságot  is  gyakorol  (pl.  elidegenítés, 
megsemmisítés), amely kizárja annak a lehetőségét, hogy a sértett a jogaiba 
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visszahelyezkedjék: az eltulajdonítás folytán a lopás megállapításának van helye 
[Btk. 316. § (1) bek., 327. § (1) bek.].

BH1996. 188.  I. Dolog elleni erőszakkal követi el a lopást, aki a tsz. bezárt 
tárolójából a traktort úgy tulajdonítja el, hogy a helyiségbe dolog elleni erőszak 
nélkül (az úri. mobil garaton becsúszva) hatol be, majd a tároló ajtaját belülről 
kifeszíti, és így hajt ki a járművel [Btk. 316. § (2) bek. d) pont, (4) bek. b/1. 
pont].

BH1996. 188.  II.  Nem állapítható meg az eltulajdonítási  szándék a traktor 
pótkocsija  tekintetében,  amelyet  a  vádlott  az  eredeti  tárolási  helyéről  elvitt 
ugyan, majd kb. 300 m megtétele után a traktorról lekapcsolta és elhagyta; a 
lopás  elkövetési  értékét  a  pótkocsi  értékét  figyelmen  kívül  hagyva  kell 
megállapítani [Btk. 316. § (4) bek. b/1. pont].
BH1995.  326.  az  pedig,  aki  a  társa  szándékát  felismerve  a  boltvezető 
figyelmét eltereli az elvétel megkönnyítése érdekében, nem társtettese, hanem 
bűnsegéde a lopásnak [Btk. 20. § (1) és (2) bek., 21. § (2) bek., 316. § (1) 
bek., 318. § (1) bek.].

BH1995. 73. I. Befejezett a lopás akkor, ha az elkövető az önkiszolgáló boltban 
á  polcról  levett  árut  a  ruházatába  rejti,  az  pedig,  hogy  a  bolt  kijáratánál 
jelzőberendezés van felszerelve, amely a kifizetetlen áru kivitele esetén csipogó 
hangot  ad,  nem alapozza  meg  a  lopási  cselekménynek  kísérletként  történő 
értékelhetőségét [Btk. 16. §, 316. § (1) bek.].

BH1995.  73.  II.  Az  önkiszolgáló  boltban  egymás  mellett,  közös 
megegyezéssel,  akaratelhatározással,  a  közös  vagyoni  érdekek  biztosítása 
érdekében tevékenykedő tolvajok társtettesek, ezért a cselekmény érték szerinti 
minősítése szempontjából az áruk összesített értéke;az irányadó [Btk. 20. § (1) 
bek., 316. § (1) bek.].

BH1994. 648. I. Nem csalás, hanem lopás valósul meg, ha a megtévesztés a 
dolog elvételének a megkönnyítését szolgálja, és a megtévesztés hatására nem 
maga a sértett rendelkezik a vagyontárgy átadásáról [Btk. 316. §, 318. §].

BH1994.  647.  I.  Idegen  dolog  hiányában  nincs  helye  a  lopás 
megállapításának,  ha  a  gépkocsitárolónak  a  fele  részében  társtulajdonosa 
megbízásából  történik  a  gépkocsitároló  szétbontása  és  annak  más  telken 
történő felállítása, a két terhelt pedig a társtulajdonos férje és fia [Btk. 316. § 
(1) bek., Ptk. 140. § (1) bek.].

BH1994.  473.  I.  A  közös  tulajdonban  levő  gépkocsitárolónak  az  egyik 
társtulajdonos megbízásából  történő elbontása és az anyagának az elvitele - 
mivel a cselekmény nem idegen dologra irányul - nem valósít meg lopást [Btk. 
316. § (1) bek.].
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BH1994. 466.  II. A dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás végrehajtásához 
használt eszköz tárolására alkalmilag használt táska elkobzásának nincs helye 
[Btk. 77. § (1) bek. a) pont, 316. § (2) bek. d) pont].

BH1994.  462.  A  lopás  bűntettéhez  nyújtott  pszichikai  bűnsegély 
megállapításának van helye, ha a terhelt - ismerve társainak a sértett lakásába 
való  betörésre  irányuló  szándékát  -  gépkocsival  a  helyszín  közelében 
tartózkodva nyújt segítséget az elkövetéshez [1978. évi IV. törvény 21. § (2) 
bek., 316. § (1)bek.].

BH1994.  359.  A  katona  lezárt  ruházati  szekrényének  az  ajtó  sarokvasról 
leemelésével  felnyitása  útján  megvalósított  lopás:  dolog  elleni  erőszakkal 
elkövetettnek minősül [Btk. 316. § (1) bek., (2) bek. d) pont).

BH1994. 68.  II.  Attól függetlenül,  hogy az elkövető tudata átfogja-e,  hogy 
hány sértettet  károsított  meg, 2 rb.  lopás megállapításának van helye,  ha a 
terhelt az étterembe dolog elleni erőszakkal behatolva a vállalati tulajdonban 
álló  dolgokon  kívül  olyan  tárgyat  is  eltulajdonít,  amely  az  ott  dolgozó 
alkalmazott személyi tulajdona [Btk. 12. § (1) bek., 27. § (1) bek., 316. § (1) 
bek., KK 12. sz.).

BH1994. 11. I. Az 1993. május 15. napján hatályba lépett 1993. évi XVII. tv. 
103. §-ának (1) bekezdése folytán a szabálysértési értékre elkövetett lopást a 
különös visszaesői  minőség nem emeli  vétséggé,  ezért  az  ilyen cselekményt 
tulajdon elleni szabálysértésként kell elbírálni [Btk. 316. § (2) bek., Sztv. 105. § 
(1) bek. a) pont].

BH1994. 11.  II. A szabálysértési értékre elkövetett lopás vétségnek minősül, 
ha a fogorvosi kezelésre jelentkező vádlott besurran a kartonozóhelyiségbe és 
az egyik alkalmazott pénzét eltulajdonítja [Btk. 316. § (2) bek. f) pont].

BH1994.  6.  II.  A  lopás  vétsége  helyett  lopással  elkövetett  tulajdon  elleni 
szabálysértés  megállapítása  a  módosított  büntetőtörvény  rendelkezésére 
figyelemmel [Btk. 316. § (1) bek. (2) bek., a) pont, 2. §, Sztv. 105. § (1) bek. a) 
pont].

BH1994. 2.  A próbára bocsátással befejezett ügyben elbírált cselekmény ítélt 
dolog, amely irányadó a próbára bocsátást megszüntető bíróság számára abban 
az esetben is, ha az időközben hatályba lépett  új  törvény szerint  a próbára 
bocsátás alapjául szolgált cselekmény már nem bűncselekmény [Btk. 2. §, 73. 
§, 316. § (4) bek. b) pont, 355. § (2) bek. c) pont, 1993. évi XVII. törvény 87. § 
g) pont].
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BH1993.  659.  A  lopás  érték  szerinti  minősítése  szempontjából  az 
eltulajdonított dolog kiskereskedelmi ára a forgalmi értékkel azonos akkor is, ha 
a  bűncselekményt  olyan sértett  sérelmére  követték  el,  amely  a  dolgot  nagy 
tételben, nagykereskedelmi áron szerezte be [Btk. 316. § (1) bek., (5) bek. b) 
pont].

BH1993. 598.  I. A lopás nem minősül dolog elleni erőszakkal elkövetettként, 
ha  az  elkövető  a  telefonkészülék  pénzbedobó  nyílását  eltömíti,  majd  az  így 
összegyűlt fémpénzt eltulajdonítja [Btk. 316. § (2) bek. d) pont].

BH1993. 342.  A halott személy ingóságai elveszettként, elhagyottként vagy 
uratlannak nem tekinthetők, így azok elvétele lopást valósít meg; ugyanakkor 
azonban az így megvalósított lopás nem minősül másnak elhárításra képtelen 
állapota kihasználásával elkövetettként [Btk. 316. § (1) bek., (2) bek. j) pont, 
325. §].

BH1993.  142.  A  lopás  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett,  ha  a  terhelt  a 
gépkocsi  2-3  cm-re  nyitva  hagyott  ablakát  kézzel  lenyomva,  állagsérelem 
okozása nélkül veszi ki az ott levő értéket [Btk. 316. § (2) bek. d) pont, (5) bek. 
b) pont].

BH1993.  141.  Ha az  elkövető  szándéka  már  a  "betörés"  alkalmával  is  az 
eltulajdonításra  irányult,  a  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett  lopás  mellett  a 
magánlaksértés bűnhalmazatban nem állapítható meg [Btk. 316. § (1) bek., (2) 
bek. d) pont, 176. § (1) bek.].

BH1992. 678.  A lopás dolog elleni erőszakkal elkövetettként minősül, ha az 
elkövetők  a  faanyag  eltulajdonítása  végett  a  juhhodály  tetőszerkezetét 
megbontva  és  a  tartóoszlopait  kifűrészelve,  vagyis  állagsérelmet  okozva 
valósítják meg az elvételt [Btk. 316. § (2) bek. d) pont, 1990. évi XXXIX. tv. 8. § 
(1) bek. b/13. pont].

BH1992. 677.  A vádlott  munkahelyén esetileg tartózkodó személyt károsító 
lopás akkor sem minősül a helyiséget az elkövetővel közösen használó személy 
sérelmére elkövetett  lopásnak,  ha a  sértett  ugyanannál  a munkáltatónál,  de 
más munkahelyen dolgozik, mint a vádlott [Btk. 316. § (2) bek. h) pont, Sztv. 
105. § (1) bek. a) pont].

BH1992. 516. A bekerített udvarban elhelyezett dolog eredeti tárolási helyéről 
eltulajdonítási szándékkal történt elvétele a lopás kísérletét valósítja meg, ha az 
az udvarból ki sem került [Btk. 16. § (1) bek., 316. § (1) bek.].

BH1992.  158.  Ha  a  tolvaj  a  kábeleket,  vezetékeket  a  gépekről,  a 
berendezésekről  vágja  le:  a  lopási  cselekmény  dolog  elleni  erőszakkal 
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elkövetettként minősül [Btk. 316. § (2) bek. d) pont].

BH1992. 81. Lopás vétsége helyett jármű önkényes elvétele szabálysértésének 
minősül a kerékpár elvétele és másfél óráig tartó jogtalan használata, amikor az 
elkövetés körülményeiből nem lehet a fiatalkorú terhelt eltulajdonítási célzatára 
következtetni [Btk. 316. § (2) bek., Sztv. 107/A. § (1) bek.].

BH1992. 80. Nem jogtalan elsajátítást, hanem lopást valósít meg annak a MÁV 
alkalmazásában álló  vádlottnak  a  cselekménye,  aki  a  vasútállomás  területén 
olyan ingóságokat vesz magához, amelyről tudja, hogy azokat a tolvajok nem 
végleges elhagyás szándékával rejtették el [Btk. 316. § (1) bek., 325. §].

BH1992.  15.  Az  áruszállítással  megbízott  személy  részéről  az  átvett  dolog 
eltulajdonítása esetén nem lopás, hanem sikkasztás valósul meg [Btk. 316. § 
(1) bek., 317. § (1) bek.].

BH1992.  14.  I.  A  tolvaj  által  elrejtett  dolog  eltulajdonítása  nem  jogtalan 
elsajátítást, hanem lopást valósít meg [Btk. 316. § (1) bek., 325. §].

BH1992. 14. II. A több elkövetési mozzanatból álló lopás természetes egység, 
mely esetben kizárt mind a bűnhalmazat, mind a folytatólagosság [Btk. 316. § 
(1) bek., 12. § (1) és (2) bek.].

BH1991. 462. Az üzletszerű elkövetés nem állapítható meg, amikor a terheltek 
a lopási cselekményeket (autóalkatrészek leszerelése) alkalomszerűen, néhány 
órán belül követték el [Btk. 137. § 7. pont, 316. §].

BH1991.  378.  A dolog  elleni  erőszakkal,  bűnszövetségben  és  üzletszerűen 
elkövetett lopásnak nem a pszichikai bűnsegéde, hanem a felbujtója az, aki a 
lakásbetörésben  részt  vevő  társainak  rendelkezésére  bocsátja  a  lehetséges 
sértettek lakcímét, illetve megjelöli az elkövetés helyét [Btk. 21. § (1) és (2) 
bek., 316. § (2) bek. a), c), d) pont].

BH1991. 346.  A lopás dolog elleni  erőszakkal elkövetettként minősül,  ha a 
terhelt a szúnyogháló kivágása útján hatol be a helyiségbe [Btk. 316. § (2) bek. 
d) pont, (4) bek. b) pont].

BH1991. 265.  A lopásoknak társtettesként vagy bűnszövetségben elkövetése 
nem állapítható meg, ha a terhelt a cselekményeit - a kiskorú veszélyeztetését 
is megvalósítva - gyermekkorú személy közreműködésével viszi véghez [Btk. 20. 
§ (2) bek., 137. § 6. pont, 195. § (2) bek., 316. §].

BH1991. 140. A szabálysértési értékre nézve a sportegyesület öltözőjében, a 
játékostárs  sérelmére  elkövetett  lopás  nem  minősül  a  lakáshoz  hasonló 
helyiséget az elkövetővel közösen használó személy sérelmére megvalósultnak 
[Btk. 316. § (2) bek. h) pont, Sztv. 105. § (1) bek. a) pont].
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BH1990. 460. Befejezett lopást és nem lopás kísérletét kell megállapítani, ha 
az elkövető az önkiszolgáló boltban a ruházatában elrejti a lopott árut, de még 
a bolt területén leleplezik [Btk. 316. §, 16. §].

BH1990. 327. I. A dolog elleni erőszakkal elkövetés nem minősíti a lopást, ha 
annak  megvalósításakor  az  elkövetőnek  nem  volt  meg  az  eltulajdonítási 
szándéka [Btk. 316. § (2) bek. d) pont].

BH1990. 207. Áramlopás esetén sem a dolog elleni erőszakkal történt, sem a 
folytatólagos elkövetés megállapításának nincs helye, ha a terhelt az árammérő 
automatán  levő  zár  (plomba)  letépésével  végez  szabálytalan  áramvételezést 
[Btk. 316. § (2) bek. d) pont, 12. § (2) bek., BK 102. sz.].

BH1990.  81.  I.  A  besurranó tolvaj  által  véghezvitt  lopás  befejezett,  ha az 
elkövető a pénzt magához veszi, de azt tettenérés folytán nincs módja elvinni 
[Btk. 16. §, 316. § (1) bek.].

BH1989. 475. Az élőfa kivágása és eltulajdonítása esetén a fogyasztói árat kell 
az  okozott  kár  megállapítása  szempontjából  figyelembe  venni,  amely  1988. 
január 1. napjától az általános forgalmi adót is  tartalmazza [Btk. 316. § (1) 
bek., (4) bek. a) pont, Btké. 27. § (2) bek.].

BH1989.  434.  A  más  által  feltört  kirakatban  rögzített  dolog  elvétele  nem 
minősül  dolog elleni  erőszakkal  elkövetett  lopásnak [Btk.  316.  § (2)  bek.  I. 
ford.].

BH1989. 222.  Bemutatóra szóló takarékbetétkönyv eltulajdonítása esetén a 
benne  foglalt  összeg  az  irányadó  a  lopás  érték  szerinti  minősítése 
szempontjából,  akkor  is,  ha az elkövető a betétkönyvet  utóbb megsemmisíti 
[Btk. 316. § (6) bek. a) pont].

BH1989. 95.  A gépkocsi egyes alkatrészeinek állagsérelem nélküli leszerelés 
útján  való  elvétele  nem minősül  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett  lopásnak 
[Btk. 316. §. (2) bek. d) pont.].

BH1988. 389. II. Vagyonközösség megosztásának a hiányában is megvalósul 
a lopás a volt  házastárs személyi  használatában levő vagyontárgyakra nézve 
[Btk. 316. § (1) bek.].

BH1988. 25.  Le nem zárt gépkocsiból szabálysértési értékre elkövetett lopás 
nem minősül helyiségbe bemenve elkövetettnek, igy ezt a cselekményt lopással 
elkövetett tulajdon elleni szabálysértésként kell értékelni [Btk. 316. § (2) bek. f) 
pont, Sztv. 105. § (1) bek. a) pont ].

BH1987.  427.  Nem  sikkasztással  elkövetett  tulajdon  elleni  szabálysértést, 



203

hanem a lakást közösen használó személy sérelmére elkövetett lopás vétségét 
valósítja  meg,  ha  az  elvált,  de  a  közös  lakást  használó  terhelt  a  volt  férje 
személyi  tulajdonában levő, 2000 forintot  meg nem haladó értékű ingóságot 
eladja, míg a sértett szabadságvesztés büntetését tölti [Btk. 316. § (2) h) pont, 
317. § (1) bek.].

BH1987. 34. I. Nem társtettese, hanem bűnsegéde a lopásnak, aki a sértettet 
az  elkövetés  helyszínéről  elcsalja,  míg  a  vele  akarategységben  levő  társai 
véghezviszik az elvételt. [Btk. 20. § (2) bek., 21. § (2) bek., 316. § (1) bek.]

BH1986.  402.  Nem  minősül  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetettnek  a  fa 
kivágásával, illetve a fa gallyainak letörésével elkövetett lopás [Btk. 316. § (2) 
bek. d) pont].
BH1985.  419.  I.  A  lopás  hamis  kulcs  használatával  elkövetett,  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 [Btk. 316. § (2) bek. g) pont].

BH1985. 419. II. Ha az albérlő által elkövetett lopást elsődlegesen a lakásban 
való szabad tartózkodás tette lehetővé, a lakást közösen használó sérelmére 
megvalósított lopás megvalósításának van helye [Btk. 316. § (2) bek. h) pont].

BH1985. 375. II. A sikkasztáshoz szükséges rábízásnak nem feltétele, hogy az 
elkövető  a  dolog  birtokosává  váljék,  hanem  elegendő  a  bármely  jogcímen 
történő birtokba vétel is [Btk. 317. § (1) bek., 316. § (1) bek.].

BH1985. 307.  II.  A lopás többrendbelisége a sértettek számához igazodik, 
függetlenül attól, hogy az elkövető tudata átfogta-e a sértettek kilétét, illetőleg 
azt, hogy az eltulajdonított dolog hány sértett tulajdonában, illetőleg birtokában 
van [Btk. 12. § (1) bek., 316. § (2) bek. d) pont, KK 12. sz.].

BH1985.  177.  I.  A  lopás  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett,  ha  a  tolvaj  a 
gépkocsiban levő dolgot úgy veszi el, hogy a szélvédő üveget állagsérelmet nem 
okozva kiemeli [Btk. 316. § (2) bek. d) pont].

BH1984.  305.  I.  Orvvadászat  során  a  kilőtt  és  eltulajdonított  vad  lopási 
értékének  a  megállapítása  szempontjából  nem az  un.  lőttvad-ár,  hanem az 
élővad-ár az irányadó [Btk. 316. § (1) bek.].

BH1984.  305.  II.  Ha  jogtalan  eltulajdonítás  céljából  történik  a  fokozottan 
védett növény, állat vagy az ilyen állattól származó tojás elpusztítása, illetőleg 
gyűjtése:az  elkövetési  érték  szerint  minősülő  lopás  bűncselekményét  és  a 
természetkárosítás vétségét bűnhalmazatban kell megállapítani [Btk. 12. § (1) 
bek., 316. § (1) bek., 281. § (1) bek. a) pont].

BH1984.  304.  A  többmozzanatú  lopás  természetes  egység,  amelynek  jogi 
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értékelése szempontjából az összértéknek van jelentősége; ha pedig az egyik 
elkövetési részmagatartás súlyosabb minősítés alá esik: ez kihat a természetes 
egység körébe tartozó egész cselekményre [Btk. 316. § (1) bek., (2) bek. d) 
pont, (4) bek. b/1. pont].

BH1984.  133.  I.  Befejezett  lopást  kell  megállapítani,  ha  az  önkiszolgáló 
boltban elvett dolgot a terhelt már elrejtette [Btk. 16. §, 316. § (1) bek.].

BH1984. 94.  Az üzletszerűség csak akkor  tekintendő a lopás alaptényállási 
elemének,  ha  a  szabálysértési  értékre  nézve  megvalósított  cselekményeket 
kizárólag az üzletszerűség [Btk. 316. § (2) bek. c) pont] minősíti vétséggé;

BH1984. 94.  ha viszont az ilyen értékre elkövetett lopási cselekményeket az 
üzletszerűségen  kívül  még  egyéb  minősítő  körülmény  is  vétséggé  emeli:  az 
üzletszerűség egységet teremtő hatása nem érvényesül,  s ezért többrendbeli 
lopás vétsége megállapításának van helye [Btk. 316. § (2) bek. c) pont, BK 100. 
és 104. sz.].

BH1984.  93.  Lopást  valósít  meg,  aki  a  neki  megtekintésre  átadott 
vagyontárgyat jogtalanul eltulajdonítja [Btk. 316. § (1) bek., 317. § (1) bek.].

BH1983.  229.  Ha  a  szállodai  alkalmazottként  dolgozó  terhelt  a  lopást 
ismeretlen  sértett  sérelmére  úgy  követi  el,  hogy  a  szálloda  folyosóján  talált 
arany ékszert megtartja: a büntető eljárásban nincs helye a polgári jogi igény 
megítélésének [Be 55. § (1) és (2) bek., Ptk. 348. § (1) bek., Mt 57. § (3) bek., 
Btk. 316. § (1) bek., 325. §, BK 49. sz.].

BH1983. 226. A lopás dolog elleni erőszakkal elkövetettként minősül akkor is, 
ha a megőrzésre szolgáló zár (készülék) kinyitása - állagsérelem és nagyobb 
erőkifejtés nélkül - rendeltetésellenesen történik [Btk. 316. § (2) bek. d) pont, 
(4) bek. b) pont].

BH1983.  187.  I.  Az  üzletszerűség  csak  az  olyan  szabálysértési  értékre 
elkövetett  lopások,  sikkasztások,  csalások,  illetve  orgazdaságok  tekintetében 
eredményezi egység megállapítását, amelyek kizárólag az üzletszerűség folytán 
minősülnek vétségnek [Btk. 316. § (2) bek. c) pont, 317. § (2) bek. c) pont, 
318. § (2) bek. c) pont, 326. § (2) bek. b) pont, BK 104. sz.].

BH1983.  55.  Bűnhalmazatot  kell  megállapítani,  ha  a  szabálysértési  értékre 
elkövetett  lopási  cselekmények  az  üzletszerűség  mellett  más  minősítő 
körülmény folytán is vétségnek minősülnek [Btk. 316. § (2) bek. c), d) és e) 
pont, BK 104. sz.].

BH1982. 503. Kormányzárral lezárt segédmotoros kerékpár ellopása esetén a 
cselekménynek  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett  lopás  kísérlete  szerinti 
minősítése [Btk. 316. § (4) bek. b/1. pont].
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BH1982. 494.  A lopás elkövetési tevékenysége - az elvétel - nem azonos az 
idegen dolog eredeti tárolási helyéről való elmozdításával [Btk. 16. §, 316. §].

BH1982. 454.  Ha az elkövető eltulajdonítja  azt  a kazettát,  amelyről  tudja, 
hogy  a  sértett  abban  tartja  az  összes  értékét:  a  lopást  a  kazettában  levő 
valamennyi értékre nézve elköveti [Btk. 316. § (2) bek. d) pont és (5) bek. b) 
pont].

BH1982.  412.  A lopás  dolog  elleni  erőszakkal  elkövetett,  ha  a  tolvajok  a 
kukoricatárolóban levő terményhez úgy jutnak hozzá, hogy az ajtószárnyat a 
sarkánál fogva kiemelik és az így keletkezett nyíláson át szerzik meg a kukoricát 
[Btk. 316. § (2) bek. d) pont, (4) bek. b/1. pont].
BH1982. 411. A vadásztársaság rendelkezése alatt álló területen elhullott állat 
trófeájának a jogtalan eltulajdonítása nem jogtalan elsajátítást, hanem lopást 
valósít meg [Btk. 316. § (1) bek., (4) bek. a) pont, 325. §, Ptk. 128. § (2) bek.].

BH1982.  410.  I.  Az  utcán  parkoló  közlekedési  eszköz  eltulajdonítása  nem 
jogtalan elsajátítás, hanem lopás [Btk. 316. § (1) és (3) bek., 325. §].

BH1982.  361.  Nem létesül  társtettesség,  ha  az  elkövető  olyan  személlyel 
hajtja végre a cselekményt, aki büntetőjogi felelősségre nem vonható [Btk. 20. 
§ (2) bek., 316. § (5) bek. b) pont].

BH1982. 358.  II.  A dolog elleni erőszakot - mint minősítő körülményt - az 
erőszak közvetlen kifejtésében részt nem vevő tettestárs terhére is  meg kell 
állapítani [Btk. 20. § (2) bek., 316. § (2) bek. d) pont].

BH1982. 323. A lopás bűncselekménye akkor befejezett, ha az ellopott dolog 
már nincs a tulajdonos rendelkezése alatt, s nincs reális lehetőség arra, hogy 
azt újra birtokba vehesse [Btk. 16. §, 316. §, 1979. évi 5. sz. tv. r. 9. §].

BH1982.  85.  A  sértettel  együtt  használt  garázs  a  lopás  minősített  esete 
szempontjából a közösen használt helyiség fogalma alá esik [Btk. 316. § (2) 
bek. h) pont].

BH1981.  482.  Az  azonos  alkalommal  és  helyen  véghezvitt  folyamatos 
tevékenység-láncolatot alkotó lopásokat annyi rendbeli bűncselekménynek kell 
minősíteni,  ahány sértett  sérelmére azokat elkövették,  illetőleg megkísérelték 
[Btk. 12. § (1) bek., 316. §].

BH1981.  396.  I.  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 [Btk. 316. § (2) bek. f) pont].
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BH1981. 315.  A lopás dolog elleni  erőszakkal elkövetettként minősül,  ha a 
tolvaj a ház ablakait és ajtóit a falakból kibontva tulajdonítja el [Btk. 316. § (2) 
bek. d) pont].

BH1981.  269.  Nem valósul  meg  a  lopás,  ha  az  elkövető  a  szénát  idegen 
területről  kaszálja  le,  de  a  vonatkozó  rendelkezések  a  fűtermés  ingyenes 
betakarítását bárki számára lehetővé teszik [Btk. 316. § (1) bek.].

BH1981. 224.  A fegyveres erők azonos alegységének személyi állományába 
tartozók részéről ugyanabban az elhelyezési körletben a szabálysértési értékre 
elkövetett  lopás:  a  lakást  vagy  hasonló  helyiséget  az  elkövetővel  közösen 
használó  sérelmére  elkövetettként  minősül.  Ugyanilyen  minősítés  alá  esik  a 
gyengélkedőn, de nem azonos szobában elhelyezett katonák egymás sérelmére 
megvalósított lopási cselekménye is [Btk. 316. § (1) bek. és (2) bek. h) pont].

BH1981.  183.  I.  Büntetésvégrehajtási  intézetben,  közös  zárkában  a 
szabálysértési értékre elkövetett lopás:vétség [Btk. 316. § (2) bek. h) pont ].

BH1981. 8.  I. Az elkóborolt állat befogása nem jogtalan elsajátítást, hanem 
lopást valósít meg [Btk. 316. § (1) és (3) bek., 325. § ].

BH1980. 463.  Dolog elleni erőszakkal elkövetettként minősül a lopás, ha az 
elkövető  a  lezárt  tartályban,  kazettában  vagy  megőrzésre  szolgáló  egyéb 
dologban elhelyezett értéket úgy tulajdonítja el, hogy az egészet magával viszi, 
majd  a  megőrzésre  szolgáló  zárat  vagy  készüléket  időbelileg  és  helybelileg 
elkülönülten utóbb töri fel [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bek. d) pont].

BH1980.  160.  Nem  dolog  elleni  erőszakkal,  hanem  helyiséghez  tartozó 
bekerített helyre a jogosult tudta nélkül bemenve elkövetettként minősül annak 
a cselekménye, aki a lopás elkövetése céljából a vállalat telepére a kerítésen 
átmászva jut be [Btk. 316. § (2) bek. d) és f) pont].

BH1980. 123. A lopás nem minősül dolog elleni erőszakkal elkövetettként, ha 
a  tettes  a  kipányvázott  állatot  úgy  tulajdonítja  el,  hogy  a  pányvaláncot 
szétkapcsolja [Btk. 316. § (2) bek. d) pont].

BH1980. 47. A lopásnak dolog elleni erőszakkal elkövetését kell megállapítani, 
ha az elkövető az elvétel érdekében a dologra állagkárosodással is járó fizikai 
ráhatást gyakorol [1978. évi IV. törvény 316. § (2) bek. d) pont, (4) bek. b) 
pont 1. alpont].

BH1979.  404.  Egy  áruház  különböző  osztályain  azonos  alkalommal 
végrehajtott lopások egy rendbeli bűncselekményt valósítanak meg akkor is, ha 
az osztályok önálló elszámolással működnek [1961. évi V. tv. 65., 291. § (1978. 
évi IV. törvény 12. § (1) bek., 316. § (1) bek.)].
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FBK  1991/31.  A  lopás  elkövetésekor  a  zár,  készülék  vagy  berendezés 
rendeltetésellenes felnyitása akkor is megvalósítja a dolog elleni erőszakot, ha 
nem  történik  jelentősebb  fizikai  erőkifejtés  és  állagsérelem  sem  keletkezik 
[1978. évi IV. törvény 316. § (2) bek. II. fordulat d) pont]

EBH2005. 1198.  A lopás nem minősül dolog elleni erőszakkal elkövetettnek, 
ha a terheltnek a pénz elvételét célzó magatartása személy (a sértett) ellen 
irányul,  és  a  pénz  megőrzésére  szolgáló  dolog  (a  papírzacskó)  eközben 
véletlenszerűen kiszakad [1978. évi IV. törvény 316. § (1) bek.,  (2)  bek. d) 
pont].

EBH1999. 88. A terhelt a tulajdonában levő földbe a sértettek által vetett, de 
az ő birtokában levő búzára annak learatásával és betakarításával tulajdonjogot 
szerzett,  azonban  a  sértettek  a  terményből  természetbeni  részesedést 
követelhetnek. A terhelt és a sértettek között így létrejött elszámolási jogviszony 
a büntetőjogon kívül esik, és kizárja a bűncselekmény megállapíthatóságát [Btk. 
316. § (1) bek., Ptk. 125. §].

1.  A  bűncselekmény  jogi  tárgya  a  tulajdonjog,  az  adott  birtokállapot,  ami 
valamely dologban konkretizálódik.
A lopás elkövetési tárgya ingó dolog, amely az elkövetőnek idegen, ugyanakkor 
értéket képvisel.
A  dolog  a  lopás  -  és  általában  a  vagyon  elleni  bűncselekmények  - 
vonatkozásában csak birtokba vehető tárgy lehet, ami megfogható, testi jellegű, 
és az ember számára elérhető, azaz ingó dolog, amely - gyakorlatilag pénzben 
kifejezhető - értékkel bír. A dolog fogalomkörébe tartozik ugyan az ingatlan is, a 
lopás  esetében  azonban  nem  lehet  elkövetési  tárgy.  Ezt  az  elkövetési 
magatartás meghatározása az elvétel kizárja.
Nem tartozik a dolog fogalma alá a jog sem. Ugyanakkor a jogot megtestesítő 
okirat már igen.
A  lopás  megállapíthatóságának  feltétele,  hogy  az  adott  dolog  az  elkövetőre 
nézve  idegen  legyen,  másnak  a  tulajdonában,  vagy  birtokában  álljon.  Nem 
minősül az elkövető számára idegennek és ekképp a lopás elkövetési tárgya 
sem lehet a közös tulajdonban lévő ingó dolog.
A  gyakorlat  különbséget  tesz  az  elhányódott,  véletlenül  szemétbe  került, 
elveszett  dolog  -  amelyek  a  tulajdonos  szándékától  függetlenül  tévedésből 
kerültek  ki  birtokából  -,  és  az  elhagyott  dolog  között.  Míg  az  előbbiek 
tekintetében még nem szűnt meg annak a lehetősége, hogy a tulajdonos a 
dolgát ismét birtokba vegye - azaz a dolog az elkövetőnek idegen -, addig az 
elhagyásnál  maga a tulajdonos tett  olyan intézkedést,  amely  a tárgyról  való 
lemondást jelenti.

2.  A  lopás  elkövetési  magatartása  ténylegesen  az  elvétel.  Az  elvétel  több 
szempontból is jelentőséggel bír. Egyrészt elhatárolási pontként jelenik meg a 
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kísérlet  és  a  befejezett  alakzat  között  -  mivel  a  lopás  az  elvétellel  válik 
befejezetté - másrészt elhatárolja más vagyon elleni bűncselekményektől, így 
különösen a sikkasztástól, és a jogtalan elsajátítástól.
A  mástól  való  elvétel  esetében  a  más  fogalmán  értendő  mind  a  dolog 
tulajdonosa, mind a birtokosa, de az elkövető semmiképpen nem.

3.  A  bűncselekmény  célzatosan,  így  csak  szándékosan  követhető  el.  Az 
eshetőleges szándékkal, illetve gondatlanságból való elkövetés kizárt.
Az  eltulajdonításnak  jogtalannak  kell  lennie.  Jogellenesség  hiányában  nem 
valósul  meg  bűncselekmény.  Jogtalannak  abban  az  esetben  minősül  a 
cselekmény, ha az elvételt sem jogszabály, sem az erre jogosult nem engedi 
meg.

4. A lopás alanya elkövetőként bárki lehet, kivéve a dolog tulajdonosát, vagy azt 
a személyt, aki a dolgot birtokolja.

5.  A  lopás  befejezett,  ha  az  elkövető  a  dolgok  eredeti  birtokállapotát 
megszüntette,  és  egy új  birtokállapotot  hozott  létre,  melynek következtében 
megfosztotta  a  tulajdonost  attól  a  lehetőségétől,  hogy  vagyontárgyai  felett 
rendelkezzék.

6.  A  lopás  minősített  esetei  egyrészt  az  elkövetési  értékkel  vannak 
összefüggésben,  másrészt  az  elkövetés  módjai,  körülményei  kerültek 
értékelésre.

BH1999.  57.  A  bankkártya  -  amely  önmagában,  a  rendelkezési  jogot 
megtestesítő  kódszám  ismerete  nélkül  a  pénzkifizető  automatából  való 
pénzfelvételre vagy vásárlásra nem használható fel - nem tekinthető értékkel 
bíró dolognak, ezért nem lehet a lopás elkövetési tárgya.

BH1998.  416.  II.  A  vízmérő  óra  átalakításával  megvalósított  szabálytalan 
vízvételezés lopásnak minősül.

BH1995. 73. I. Befejezett a lopás akkor, ha az elkövető az önkiszolgáló boltban 
á  polcról  levett  árut  a  ruházatába  rejti,  az  pedig,  hogy  a  bolt  kijáratánál 
jelzőberendezés van felszerelve, amely a kifizetetlen áru kivitele esetén csipogó 
hangot  ad,  nem alapozza  meg  a  lopási  cselekménynek  kísérletként  történő 
értékelhetőségét.
II.  Az  önkiszolgáló  boltban  egymás  mellett,  közös  megegyezéssel, 
akaratelhatározással,  a  közös  vagyoni  érdekek  biztosítása  érdekében 
tevékenykedő tolvajok társtettesek, ezért a cselekmény érték szerinti minősítése 
szempontjából az áruk összesített értéke az irányadó.

BH1994. 302. A határátkelőhely közelében levő parkolóhelyen lezáratlan ajtóval 
huzamosabb  ideje  elhelyezett  gépkocsi  elvétele  nem  jogtalan  elsajátítást, 
hanem lopást valósít meg.
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Sz.B.: A vagyon elleni szabálysértések és bűncselekmények elhatárolása a gyakorlatban

157.§

Mi az elkövetési érték akciós árú dolog eltulajdonítása esetén?

Vizsgálni kell, hogy a dolog értéke a beszerzési ár alatt vagy felett van-e. Beszerzési 
ár feletti akciós termék esetén az elkövetési érték az akciós árral egyenlő. Beszerzési 
ár alatti akciós árnál az elkövetési érték a tényleges, valós piaci ára a dolognak. 
Ennek magyarázata, hogy ilyenkor az akciós ár nem a dolog tényleges értékén kerül 
értékesítésre, hanem reklám fogásként, vevő csalogatásként jóval a beszerzési ár 
alatt. (Pl: Hétvégi akció: Áruházunkban 1 kg fehérkenyér 49 forint / kereskedelmi 
mennyiségben nincs kiszolgálás!) Sz.B.:Eset megoldás

Csokoládé  kibontása  és  elfogyasztása  kimeríti-e  a  dolog  elleni  erőszak 
fogalmát?

Nem mert az állagsérelem okozás rendeltetésszerűen történik. Sz.B.:Eset megoldás

Árukód sérülés esetén a sértett a dolog visszavételezése esetén is kéri az 
eltulajdonítani kívánt áru teljes értékének megtérítését mondván, hogy az 
eladhatatlanná vált.

Egyéb törvényes  útra  kell  utasítani  a sértett  kártérítési  igényét,  hiszen itt  nem a 
termék ára a kár, hanem az újracsomagolása folytán felmerült költség. ! Sz.B.:Eset megoldás

Árukód  csere  esetén  a  minősítés,  ha  az  eljárás  alá  vont  személy  a 
kasszánál fizetési szándékkal megjelenik.

Ilyenkor  tulajdon  elleni  szabálysértésként  nem  lopást,  hanem  csalást  kell 
megállapítani. Az árukód csere sem dolog elleni erőszak. ! Sz.B.:Eset megoldás

5  mm-nél  kisebb  átmérőjű  fa,  gally  engedély  nélküli  gyűjtése  illetve 
gomba, vadgyümölcs, gyógynövény gyűjtése tulajdon elleni szabálysértés-
e? 

Még rőzsét vagy korhadt ágat sem szabad kivinni az erdőkből engedély nélkül, akár 
állami, akár magánterületről van szó.

Az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény az álla-
mi erdőkben szabadon, magánerdőkben a tulajdonos engedélyével gyűjthető. Ha a 
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mennyiség több, és eladásra szánt, akkor a tételért ki kell fizetni azt az összeget, 
amit az erdészet megállapít. A tüzelőanyag gyűjtése a vágástakarításban (az erdészet 
fakitermelése utáni helyszínen) az illetékes kerületvezető erdész utasítása alapján, az 
erdészet igazgatója által aláírt, névre és erdőrészletre szóló engedéllyel lehetséges. 
Mindennemű fát, gallyat, rőzsét is csak írásos engedély alapján, az érték kifizetése 
után lehet elvinni. Erdőben nem hordhatunk magunknál fél kilónál nagyobb fejű bal-
tát vagy fűrészt, mert tilos. A helyi erdész a fagyűjtési lehetőségekről minden infor-
mációt megad. 

Fenti  megállapítás  tehető  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az 
erdőgazdálkodásról 2009. évi XXXVII. törvény VII. Fejezet és az erdőről,  
az  erdő  védelméről  és  az  erdőgazdálkodásról  szóló  2009.  évi  XXXVII. 
törvény  végrehajtásáról  szóló  153/2009.  (XI.  13.)  FVM  rendelet 
rendelkezéseiből:

ERDEI HASZONVÉTELEK

Az erdei haszonvételek általános szabályai

68. § Erdei haszonvételnek minősül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtése;
c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az e törvény hatálya alá tartozó területen;
d) az elhalt fekvő fa és gally gyűjtése, illetőleg elhalt, száraz ág nyesése;
e) a kidöntött fáról történő fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűjtése;
f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg gyógynövény gyűjtése;
g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fű kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyőgyanta gyűjtése;
j) cserje kitermelése, élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtése.
69.  §  (1)  Az  erdei  haszonvételek  gyakorlása  nem  károsíthatja,  illetve  veszélyeztetheti  az  erdő  biológiai 

sokféleségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, 
valamint az erdei életközösséget.

(2) Az erdőgazdálkodó az erdei haszonvételeket e törvényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja.
(3)  Az  erdei  haszonvételnek  minősülő  vadászati  jog  gyakorlására,  hasznosítására  a  külön  jogszabály 

rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(4)  A 68.  §  b),  valamint  d)-j)  pontjai  szerinti  erdei  haszonvételek gyakorlásának feltételeit  -  amennyiben 

jogszabály másként nem rendelkezik - az erdőgazdálkodó jogosult meghatározni.
(5)  A  földalatti  gomba  fajok  az  erdőgazdálkodó  engedélyével,  az  e  törvény  végrehajtására  kiadott 

jogszabályban előírtak szerint gyűjthetőek.
(6) Az erdei  életközösség védett  fajai  fennmaradásának és fejlődésének biztosítása érdekében az erdészeti 

hatóság - hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján - korlátozza vagy megtiltja erdőben a 
cserjék kitermelését, az elhalt, fekvő fa és gally, valamint élő és elhalt cserjék hajtásainak gyűjtését.

(7) Az erdőgazdálkodó köteles tűrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg 
nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami erdőben való gyűjtését.

Bejelentési kötelezettség
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102.  §  Jogosulatlanul  végzett  fakitermelés  vagy  egyéb  erdőt  károsító  cselekmény  észlelése  esetén  az 
erdőgazdálkodó,  vagy  annak  hiányában  az  erdő  tulajdonosa,  jogszerű  használója  haladéktalanul  köteles 
bejelentést tenni a rendőrség és az erdészeti hatóság felé.

Az erdővédelmi bírság

108. § (1) Erdővédelmi bírságot köteles fizetni, aki
a) a 61. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt előírásokat megsérti;
b) a 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt előírásokat megsérti;
c) a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt előírásokat megsérti;
d)  az  e  törvényben  és  a  végrehajtására  kiadott  jogszabályban  meghatározott  fa  kitermelésére  vonatkozó 

előírásokat megsérti;
e) a 61. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti;
f) a 63. § (2) és (3) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti;
g)  a  68.  §  b),  d)-j)  pontjaiban  meghatározott  erdei  haszonvételeket  jogosulatlanul  vagy  a  megengedett 

mértéket meghaladóan gyakorolja vagy az erdei haszonvételek gyakorlásának feltételeit megsérti;
h)  a 65. § (1), (2), (5) bekezdésében, a 66. § (1) bekezdésében, a 67. § (1), (2), (3) bekezdésében foglalt 

előírásokat megsérti;
i) a 91. § (1) bekezdés b) pontjában, a 91. § (4) bekezdés b) pontjában, a 91. § (5) bekezdésében, valamint a 

92. § (1) bekezdésében foglalt előírásokat megsérti;
j) a 91. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat megsérti;
k) a 93. § (1) bekezdésben foglalt előírásokat megsérti;
l) a 93. § (2) bekezdésben foglalt előírásokat megsérti;
m)  erdőt  vagy  erdőgazdálkodási  tevékenységet  szolgáló,  erdőművelési  ágban  nyilvántartott  földterületet 

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően vesz igénybe.
(2)  Erdővédelmi  bírságot  köteles  fizetni,  az  erdő  tulajdonosa,  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett 

vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ha erdejében bejelentés nélkül végzett 
fakitermelésre megbízást adott vagy a fakitermelésről tudomással bírt és azt haladéktalanul nem jelentette az 
erdészeti hatóságnak.

(3)  Az  erdészeti  hatóság  hivatalból,  vagy  a  természetvédelmi  hatóság,  illetőleg  az  erdőgazdálkodó 
kezdeményezésére hozott határozata alapján a vadászatra jogosult erdővédelmi bírságot köteles fizetni, ha

a)  az  erdősítés  sikeresen  felújult  területén  a  vadászható  vadfajok  egyedei  az  előírt  fő  és  mellékfafajok 
vezérhajtásait 30%-ot meghaladó mértékben károsították;

b)  az erdő természetes felújítását biztosító, az előírt állománytípust alkotó fafajok termésének a vadászható 
vadfajok egyedei által történő felélésével az erdő felújulása veszélybe került;

c) a faállomány egyedei a vadászható vadfajok egyedei által történő dörzsölés, hántás következtében 0,1 ha-t 
meghaladó nagyságú területen a faegyedek 10%-át meghaladó mértékben károsodtak.

(4) Az erdővédelmi bírság folytatólagos károkozás esetén ismételten kiszabható.
109. §  A 107. § (1) bekezdésének  j)  pontja alapján erdőgazdálkodási bírság fizetését az erdészeti hatóság 

akkor rendeli el, ha
a)  az  állománynevelés  céljából  tervezett  fakitermelés  végrehajtása  során  nem  az  előírt  állománytípus 

kialakítása érdekében kivágandó faegyedek kitermelésére kerül sor, és ezáltal a faállomány szerkezete romlik, 
vagy

b) a fakitermeléssel érintett terület egészén vagy annak jól elkülönülő, 0,5 ha-t meghaladó nagyságú részén a 
visszamaradó faállomány egyedeinek tíz százaléka vagy annál nagyobb hányada megsérül,

c) az erdőgazdálkodó megszegi a fenyőgyanta gyűjtésének a 76. §-ban előírt feltételét.
110. §  Az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság a költségvetési törvény szerinti központosított 

bevétel.
111. §  A határidőre meg nem fizetett erdővédelmi járulék, az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság adók 

módjára behajtandó köztartozás.
Az erdőben, ha a gazdálkodó a társadalmi közérdeket és a hosszú távú tartamosság érdekeit sértő,  

engedély nélküli tevékenységet végez, erdőgazdálkodási bírságot köteles fizetni, az erdő védelmét sértő 
tevékenység esetén pedig erdővédelmi bírságot kell fizetni. A bírság mértékét és kiszámításának módját  
nem  a  törvény,  hanem  kormányrendelet  fogja  tartalmazni,  amelynek  megalkotására  a  törvény  
felhatalmazza  a  Kormányt.  A  bírságokból  befolyó  összeg  az  erdőfenntartás,  erdővédelem,  erdészeti  
kommunikáció és az erdő közcélú funkcióinak érvényesülését elősegítő fejlesztések céljaira használható  
fel.
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Sz.B.:Eset megoldás

XVI. Fejezet

A PÉNZÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK

Vámszabálysértés

158. § (1) Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és 
díjak,  illetve  a  biztosíték  megállapítása  vagy  beszedése  szempontjából  lényeges  körülmények  tekintetében 
valótlan  nyilatkozatot  tesz,  feltéve,  hogy  a  vámbevétel  csökkenése  a  százezer  forintot  nem  haladja  meg, 
úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt a vámbevétel csökkenésének mértékére tekintet nélkül 
gondatlanul követi el, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az az áru, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, elkobozható.
159. § A 158. § alkalmazásában
a)  biztosíték alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak megfizetésének - vámjogszabályok 

által meghatározott formában történő - biztosítását,
b) vámbevétel-csökkenés alatt a vámtartozás, illetve a nem közösségi adók és díjak megfizetésére vonatkozó 

kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést
kell érteni.

159/A. §

Vámszabálysértés elkövetőjének segítése

160. §  Aki a vámszabálysértés elkövetőjének segítséget nyújt azáltal, hogy a vámszabálysértésből származó 
haszon elérésében közreműködik vagy elősegíti,  hogy az  elkövető a  szabálysértési  eljárás  alól  mentesüljön, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Vámorgazdaság

161.  §  (1)  Aki  vámszabálysértésből  származó  dolgot  vagyoni  haszon  végett  megszerez,  elrejt,  vagy 
elidegenítésében közreműködik - értékre tekintet nélkül - százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve 
hatáskörébe tartozik.

Fémjelzési szabálysértés

162. § (1) Aki a nemesfémtárgyak árusításával és fémjelzésével kapcsolatos kötelességét megszegi, százezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A fémjelzési szabálysértésért jelenleg kiszabható harmincezer forintos bírság összege legfeljebb csak 
egy  db  5  grammos  arany-ékszer  árának  felel  meg.  Ennek  az  alacsony  összegnek  már  nincs  elég  
visszatartó ereje a mai forgalmi viszonyok között. A tapasztalatok alapján a most kiszabható maximális  
összeg  sem éri  el  a  kívánt  hatást,  így  az  ellenőrzések  során  sorozatosan  kerülnek  elő  kereskedelmi  
egységekben  olyan  nemesfém  tárgyak,  amelyek  nincsenek  ellátva  a  magyar  vagy  azzal  egyenértékű  
fémjellel.

(2) Azt a nemesfémtárgyat, amelyre nézve a szabálysértést elkövették, el lehet kobozni.
(3) Az elkobzott nemesfémtárgyat díszítő drágakövek és gyöngyök mentesek az elkobzás alól.

A pénzutánzatra vonatkozó szabályok megszegése

163.  §  (1)  Aki  a  Magyar  Nemzeti  Bank által  kibocsátott,  illetve forgalomba hozott  és  forgalomban lévő 
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bankjegyről vagy érméről, valamint euro-bankjegyről vagy -érméről engedélyhez kötött utánzatot jogosulatlanul 
készít, megszerez, tart, azt az országba behozza, vagy utánzatként forgalomba hozza, százezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az utánzatok nyilvántartására, őrzésére, megsemmisítésére vagy bejelentésére vonatkozó előírásokat 
megsérti, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szempontjából utánzatnak minősül:
a) a magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló 1/2006. (II. 15.) MNB rendelet,
b)  az  eurobankjegyek  címleteiről,  technikai  jellemzőiről,  utánzatai  készítéséről,  cseréjéről  és  bevonásáról 

szóló, 2003. március 20-i 2003/205/EK európai központi banki határozat,
c)  az  euro-érmékhez  hasonló  érmekről  és  zsetonokról  szóló,  2004.  december  6-i  2182/2004/EK  tanácsi 

rendelet szerinti utánzat, illetve euro-érmékhez hasonló érem és zseton.
Az Európai Központi Bank (EKB) 2003. március 20-án kelt határozata rendelkezik az euro-bankjegyek  

címleteiről,  technikai  jellemzőiről,  utánzatai  készítéséről,  cseréjéről  és  bevonásáról,  a  szintén  2003.  
március  20-án  kelt  iránymutatása  pedig  a  szabálytalan  eurobankjegy-utánzatok  készítése  elleni  
intézkedések végrehajtásáról, valamint az euro-bankjegyek cseréjéről  és bevonásáról. Ezt követően az  
Európai Unió Tanácsa 2004. december 6-án elfogadta az euroérmékhez hasonló érmekről és zsetonokról  
szóló 2182/2004/EK tanácsi rendeletet, majd a 2183/2004/EK tanácsi rendeletben ennek alkalmazását  
kiterjesztette az eurot nem használó tagállamokra is. Az uniós jog értelmében szankcionálni kell egyes  
érmekről  és  zsetonokról  jogosulatlan  utánzat  készítését,  megszerzését,  azok  tartását,  behozatalát,  
valamint forgalmazását. Mindezeknek a jogi aktusoknak való megfelelés érdekében is  született meg a 
magyar törvényes fizetőeszköz és az euro utánzatáról szóló 1/2006. (II. 15.) MNB rendelet.

Az Sztv. 163. §-a tartalmazza a pénzutánzattal kapcsolatos szabályok megszegését. A tényállás azonban  
egyrészt - a hazai szabályozás időközbeni változása miatt - nem áll összhangban a forintbankjegyek és  
-érmék  utánzataira  vonatkozó  hatályos  rendelkezésekkel,  másrészt  nem  terjed  ki  az  euroérmékre  és  
bankjegyekre. A törvény értelmében - figyelemmel az utánzatokra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bankról  
szóló  2001.  évi  LVIII.  törvényben,  az  annak  felhatalmazása  alapján  kiadott  1/2006.  (II.  15.)  MNB 
rendeletben, valamint a hatályos uniós jogi aktusokban foglalt szabályokra - az Sztv. 163. §-ában jelenleg  
meghatározott elkövetési magatartások köre kibővül.

A törvény szerint a tényállás (1) bekezdése a súlyosabb jogsértő cselekményeket tartalmazza, míg a (2)  
bekezdés  az  enyhébb súlyú  elkövetési  magatartásokat  foglalja  magában.  Az (1)  bekezdés  alapján  az  
büntetendő, aki a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, illetve forgalomba hozott és forgalomban lévő  
bankjegyről  vagy  érméről,  valamint  euro-bankjegyről  vagy  -érméről  engedélyhez  kötött  utánzatot  
jogosulatlanul  készít,  megszerez,  tart,  azt  az  országba behozza,  vagy  utánzatként  forgalomba hozza.  
Eszerint tehát csak az engedélyhez kötött utánzatokkal kapcsolatos elkövetési magatartások tartoznak a  
szabálysértési  jog  hatálya  alá,  az  ex  lege  tiltott  utánzatokkal  kapcsolatos  cselekményekre  már  a  
büntetőjog az irányadó, a szabályszerű, engedélyhez nem kötött utánzatokkal kapcsolatos cselekmények  
pedig nem tiltottak.  A tényállás szerint  a forgalomba hozatal  akkor minősül szabálysértésnek,  ha azt  
utánzatként hozzák forgalomba, ellenkező esetben a pénzhamisítás büntetőjogi tényállása is felmerül.

A tényállás elkövetési tárgyai a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott, illetve forgalomba hozott és  
forgalomban lévő bankjegyek vagy érmék, valamint az euro-bankjegyek illetve euro-érmék.

A (3) bekezdés értelmező rendelkezésként a magyar és az uniós jogban hatályos utánzatfogalmakra  
utal. Az MNB rendelet meghatározza, hogy mi minősül a forintbankjegy és -érme utánzatának, melyek a  
tiltott,  a  szabályszerű  és  az  engedélyhez  kötött  utánzatok.  Az  EKB  határozata  rögzíti,  hogy  mik  az  
eurobankjegy-utánzatok készítésének szabályai,  a tanácsi  rendelet  pedig meghatározza, hogy mely,  az  
euroérmékhez  hasonló  érmeknek  és  zsetonoknak  tilos  a  gyártása,  forgalmazása,  illetve  az  országba 
történő behozatala.

164. §  A 158-163. §-okban meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
vámszerve hatáskörébe tartozik.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

HATÁLYBA LÉPTETÉS
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165. § (1) Ez a törvény 2000. március 1-jén lép hatályba.
(2)

Felhatalmazó rendelkezések

166. §  (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvényben nem szereplő szabálysértési tényállásokat 
tartalmazó rendeletet megalkossa.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje a szabálysértési nyilvántartás tekintetében az 
adatkezelői feladatokat ellátó szervet.

167. § (1) Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, hogy a helyszíni bírságolásra 
vonatkozó részletes szabályokat az érintett miniszterekkel egyetértésben megállapítsa.

(2) Felhatalmazást kap a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter, hogy a büntetésvégrehajtásért felelős 
miniszter egyetértésben kiadott rendeletben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével az elzárás, illetőleg a 
pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályait megállapítsa.

(3)  Felhatalmazást  kap  a  szabálysértési  szabályozásért  felelős  miniszter,  hogy  az  igazságügyért  felelős 
miniszter  és  az  államháztartásért  felelős  miniszter  egyetértésével  kiadott  rendeletben  szabályozza  a 
szabálysértési  eljárásban  elrendelt  elővezetés  végrehajtásával  felmerült  költség  megtérítésének  részletes 
szabályait.

(4)  Felhatalmazást  kap  az  államháztartásért  felelős  miniszter,  hogy az  igazságügyért  felelős  miniszterrel 
egyetértésben, rendeletben szabályozza a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezelését és 
értékesítését.

(5)  Felhatalmazást  kap  az  államháztartásért  felelős  miniszter,  hogy  rendeletben  szabályozza  a  pénzügyi 
szabálysértések eljárási szabályait, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályait.

(6)  Felhatalmazást  kap  a  szabálysértési  szabályozásért  felelős  miniszter,  hogy rendeletben  szabályozza  a 
központi szabálysértési nyilvántartás részére történő adatközlés formáját és módját, valamint az adatszolgáltatás 
rendjét.

(7)  Felhatalmazást  kap  a  szabálysértési  szabályozásért  felelős  miniszter,  hogy rendeletben  szabályozza  a 
szabálysértési törvény végrehajtásának részletes szabályait.

168. §

A törvény végrehajtása

169.  §  (1)  A miniszterek  e  törvény  kihirdetését  követő  hatvan  napon  belül  kötelesek  felülvizsgálni  az 
ügykörüket érintő szabálysértési kerettényállásokat kitöltő jogszabályokat, és ezt követően hivatalos lapjukban 
kell közölniük e jogszabályok jegyzékét.

(2)  Az  önkormányzatok  2000.  március  1-jéig  kötelesek  felülvizsgálni  az  önkormányzati  rendeletekben 
meghatározott szabálysértési rendelkezéseket, és azokat, amelyek e törvény, illetve az egyes szabálysértésekről 
szóló  kormányrendelet  rendelkezéseivel  nincsenek  összhangban,  vagy  csak  megismétlik  a  magasabb  szintű 
jogszabályokban meghatározott szabálysértési tényállást, hatályon kívül kell helyezniük.

170. §

Melléklet:
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A törvényesen beszerzett bizonyítékok értékelésének lehetősége:

Figyelemmel az Sztv. 57.§ (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a szabálysértési 
eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak azok a bizonyítási eszközök is, melyeket 
az arra feljogosított hatóságok törvényes eljárások keretében szereztek meg, kéri a 
bíróság lehetőség szerint a rendőrhatóság képviselői rendelkezésére bocsátott „házi 
nyomtatványokat”  használni,  különösen  a  közlekedési  szabálysértések  helyszínén 
azzal  érintettek,  illetve  a  tanúk  nyilatkozatainak  rögzítésekor.  A  nyomtatványon 
feltüntetett  törvényes  kioktatások  mellett  felvett  nyilatkozatok  biztosítják  azok 
szabálysértési eljárás alatti törvényes értékelhetőségét.
A Debreceni Városi Bírósággal, mint másodfokú szabálysértési hatósággal való megbeszélésre a Debreceni Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezetője által 
feltett kérdések és az azokra adott válaszok és  EMLÉKEZTETŐ a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon 2010. február 19-én – a rendőrség, mint elsőfokú, és a bíróság, mint 
másodfokú szabálysértési hatóság képviselői részvételével - zajlott konzultációról. 



Debreceni Városi Bíróság
  .Sze.       /2010/2. szám 

J e g y z ő k ö n y v 

Amely készült  a tulajdon elleni  szabálysértés elkövetése miatt  Sz.  Zs. ellen indult 
szabálysértési  ügyben  a  Debreceni  Városi  Bíróságon,  Debrecenben,  2010.  .... 
napjának 11 óra 00 percére kitűzött  és 11 óra 10 perckor megkezdett  nyilvános, 
gyorsított szabálysértési tárgyaláson a fszt. 20. számú tárgyalóteremben.

J e l e n   v a n n a k :

Dr. H. Zs.          Sz. Zs.
bírósági titkár eljárás alá vont személy

Tné J. J. r. ftzls.                    érte kirendeléssel
a szabálysértési hatóság képviselője Dr.  ügyvéd helyett 

Dr.  ügyvédjelölt

 
Bírósági  titkár  a  tárgyalást  az  ügy  rövid  megjelölésével  –  az  előző  tárgyalás 
elhúzódása miatt – 11 óra 10 perckor  megnyitja és megállapítja, hogy az Sztv. 125. 
§-ban írt feltételről a rendőrség gondoskodott, és az Sztv. 77. §-ban foglalt feltételek 
fennállnak.

Közli  a  jelenlévőkkel,  hogy  a  jegyzőkönyv  a  leírást  követően a  Debreceni  Városi 
Bíróság büntető irodájában megtekinthető, arról másolat készíthető.

A megjelentek számbavételét követően bírósági titkár megállapítja, hogy a tárgyalás 
megtartásának törvényes akadálya nincsen.

Ezt  követően  a  szabálysértési  hatóság  képviselője  az  iratokat  és  tárgyi 
bizonyítékokat  a  bíróságnak  átadja,  valamint  a  feljelentést  szóban 
előterjeszti az Sztv. 126. § (1) bekezdése szerint. 

Bírósági titkár ismerteti és az iratokhoz csatolja 2/1. szám alatt a kirendelt védő által 
becsatolt  helyettesítési  megbízást,  továbbá ismerteti  és  az  iratokhoz  csatolja  2/2. 
szám  alatt  a  szabálysértési  hatóság  képviselője  által  becsatolt  szabálysértési 
feljelentést.

Bírósági titkár az Sztv. 66. § (1) bekezdése szerint rögzíti az eljárás alá vont személy 
személyi adatait. 
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Előlép

SZ. ZS.         /született: 
anyja neve: 
lakóhelye: 
személyi igazolvány száma: 
személyi száma: 
magyar állampolgár/
eljárás alá vont személy 

Bírósági titkár figyelmezteti  az eljárás alá vont személyt az Sztv. 66. § (3) és (4) 
bekezdésében, valamint az Sztv. 97. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Eljárás alá vont személy:
A figyelmeztetést  megértettem. A feljelentésben foglaltakat  megértettem. Kívánok 
vallomást  tenni.  Megbántam a  cselekményt,  a  felelősségemet  elismerem.  Bővebb 
személyi körülményeimre nyilatkozok.

Bírósági titkár az Sztv. 66. § (2) bekezdése szerint rögzíti az eljárás alá vont személy 
személyes körülményeit:

Legmagasabb iskolai  végzettsége 8  általános,  szakképzettséggel  nem rendelkezik. 
Bejelentett alkalmi munkavállalóként az erdészetnél dolgozik, amelyből 63.000 forint 
nettó jövedelme származik. Nőtlen családi állapotú, azonban élettársi kapcsolatban 
él.  Kiskorú  gyermek  vagy  más  személy  eltartásáról  gondoskodnia  nem  kell. 
Vagyontalan. Tartozása  nincs. Büntetve két alkalommal volt, az alábbiak szerint:   

- ......
- ......
Büntetőeljárás jelenleg nincs vele szemben folyamatban. Szabálysértés miatt 2 éven 
belül nem került  felelősségre vonásra, és jelenleg szabálysértési eljárás sincs vele 
szemben folyamatban.

Bírósági titkár kérdésére eljárás alá vont személy:
A feljelentésben foglaltak szerint történt minden. 

Bírósági titkár felolvassa a szabálysértési iratok között fellelhető, az eljárás alá vont 
személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvben foglaltakat. 

Bírósági titkár kérdésére eljárás alá vont személy:
Mindenben fenntartom ezt a vallomásomat.  

Szabálysértési hatóság képviselője:
Nincs kérdésem az eljárás alá vont személyhez.
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Védő:
Nincs kérdésem. 

Bírósági titkár kérdésére jelenlévők egyezően:
További bizonyítási indítványunk nincs.

Ezt követően bírósági titkár meghozta a következő

I. sz. v é g z é s t :

A bíróság Dr.  kirendelt védő részére 3.750 forint jelenléti 
díjat állapít meg, amelyet a költségjegyzék 1. tételszáma 
alá jegyez be, és nyomban utalványoz. 

Jelenlévők egyezően:
Tudomásul vesszük a végzést. 

Ezt követően bírósági titkár meghozta a következő

II. sz. v é g z é s t :

A bíróság megállapítja,  hogy az I.  számú végzés a mai 
napon, azaz 2010. szeptember hó 14. napján jogerős.

Bírósági  titkár  ismerteti  a  költségjegyzéket,  a  TESCO Global  Áruházak  Rt.  által  a 
cselekményről  készített  jegyzőkönyvet,  rendőri  jelentést,  jelentést  az  előállítás 
végrehajtásáról,  parancsnoki véleményt, a rendőrségi előállítás időtartamáról szóló 
igazolást, a személynyilvántartás adatait, a védő kirendeléséről szóló határozatot,  az 
őrizetbe vétel elrendeléséről szóló határozatot, a rendelvényt, valamint az eljárás alá 
vont személy bűnügyi és szabálysértési erkölcsi bizonyítványát. 

Jelenlévők egyezően:
Más irat ismertetését nem kérjük, észrevételünk nincs az iratismertetéssel 
kapcsolatban.

Ezt követően bírósági titkár a bizonyítási eljárást befejezetté nyilvánítja, majd felhívja 
a  szabálysértési  hatóság  képviselőjét  álláspontja  összefoglalására,  a  lehetséges 
jogkövetkezményekre  való  nyilatkozatra,  valamint  a  védőt  és  az  eljárás  alá  vont 
személyt, hogy fejtse ki álláspontját az ügy lényegéről.

Szabálysértési hatóság képviselője: 

A  lefolytatott  bizonyítási  eljárás  alapján  kétséget  kizáróan  bizonyítottá 
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vált, hogy X.Y. eljárás alá vont személy elkövette a terhére rótt tulajdon 
elleni szabálysértést. 

Az eljárás alá vont személy már az előkészítő eljárás során is beismerte a 
szabálysértés  elkövetését,  melyet  a  rendelkezésre  álló  bizonyítékok 
(áruházi jegyzőkönyv, hivatalos értékmegállapítás, tanúk vallomása stb.) 
is alátámasztanak.*

Súlyosító körülményként értékelje a bíróság a szankció alkalmazásánál a 
hasonló  jellegű  cselekmények  országos  és  helyi  szintű  elszaporodott 
voltát, valamint hogy az eljárás alá vont személy 2 éven belül is több ízben 
követett el hasonló szabálysértést és vagyon elleni bűncselekményt is.

Enyhítő  körülményként  vegye  figyelembe  a  tettenérés  tükrében  kisebb 
súllyal  a  beismerő  vallomást,  hogy  kiskorú  gyermekek  tartásáról 
gondoskodik.

A  bűnösségi  körülmények  értékelését  követően  álláspontom  szerint 
figyelmeztetés/pénzbírság/  elzárás  szankció  alkalmazása  szükséges  az 
eljárás alá vont személlyel szemben. 

*Tagadás  esetén:  Az  eljárás  alá  vont  személy  tagadásával  szemben/ 
védekezését  elvetve  kérem,  hogy  a  bíróság  a  rendelkezésre  álló 
bizonyítékok  alapján  állapítsa  meg  a  tényállást  és  az  eljárás  alá  vont 
felelősségét.

 
Védő:
Kérem, hogy a bíróság vegye figyelembe, hogy az eljárás alá vont személy mindvégig 
beismerte a cselekményét, csekély értékre követte el a szabálysértést, munkahellyel 
rendelkezik, és megbánó magatartást tanúsított. Mindezek alapján én indítványozom, 
hogy a bíróság pénzbüntetést  szabjon ki  az  eljárás alá vont  személlyel  szemben, 
amennyiben  ezt  nem  látná  megalapozottnak  a  bíróság,  kérem,  hogy  az  őrizet 
időtartamához közelítő mértékű elzárást szabjon ki a bíróság. 

Eljárás alá vont személy:
Mindenben csatlakozok a védőm által elmondottakhoz, és nagyon megbántam ezt a 
cselekményemet.

Ezt követően a bíróság az Sztv. 100. § (2) bekezdése alapján zárt ülésen meghozta, 
majd nyomban nyilvánosan kihirdette a külön íven szövegezett 

v é g z é s t .

A jogorvoslati jogra történő kioktatást követően
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Szabálysértési hatóság képviselője:  
Tudomásul veszem a végzést, és nem kívánok fellebbezni.

Eljárás alá vont személy:
Tudomásul veszem a végzést, nem kívánok fellebbezni.

Védő:
Tudomásul veszem a végzést, nem kívánok ellene fellebbezéssel élni.

Ezt követően bírósági titkár meghozta a következő

III. sz. v é g z é s t :

A  bíróság  megállapítja,  hogy  a  kihirdetett,  külön  íven 
szövegezett elzárás büntetést kiszabó végzés a mai napon, 
azaz  2010.  szeptember  hó  14.  napján  jogerős  és 
végrehajtható. 

Bírósági titkár – a külön íven szövegezett végzés nyomban történő kézbesítésének 
előkészítése céljából – 11 óra 55 perctől 12 óra 00 percig szünetet rendel el.

Szünetet  követően  bírósági  titkár  a  külön  íven  szövegezett  jogerős  végzés 
kiadmányának  1-1  példányát  kézbesíti  az  eljárás  alá  vont  személy,  a  védő  és  a 
szabálysértési hatóság képviselője részére. 
 
Tárgyalást  berekesztve,  jegyzőkönyv  lezárva  12  óra  05  perckor  azzal,  hogy  a 
tárgyalás megtartásával a kirendelt védő díjaként 3.750 forint eljárási költség merült 
fel, amely a költségjegyzék 1. tételszáma alá került bejegyzésre.

K. m. f.

 Dr. H. Zs.
 bírósági titkár
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N Y I L A T K O Z A T

Helyszíni intézkedés során szabálysértés elkövetésének körülményeire 
eljárás alá vont személy részére

Készült a(z) ....... év .................... hó .................. nap .......... óra .............. perckor
……………..

J E L E N   V A N N A K :

..................................... ..............................................
az eljáró hatóság részéről             nyilatkozattevő

Az eljáró hatóság tagja tájékoztatja a nyilatkozattevőt arra, hogy a meghallgatása a 
…………….. szabálysértés körülményeinek tisztázása és a tényállás kellő felderítése 
érdekében történik. 
Figyelmezteti,  hogy az eljárás  alá  vont  személy  nem köteles  vallomást  tenni,  azt 
bármikor megtagadhatja, amit mond, az viszont a későbbiek során bizonyítékként 
felhasználható vele szemben.
Figyelmezteti  arra  is,  hogy  a  vallomás  tételének  megtagadása  nem akadálya  az 
eljárás lefolytatásának, de a védekezésnek erről a módjáról lemond.

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

Nyilatkozat:
A figyelmeztetést  megértettem és kijelentem, hogy a szabálysértés elkövetésének 
körülményeire nyilatkozom – nem nyilatkozom. (a megfelelő válasz aláhúzandó)

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

A nyilatkozattevő adatai:
Neve: ...................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
Szig.száma: ..........................................................................................................
Foglalkozása és munkahelye: .................................................................................
Jövedelme:…………………………………………………………………………………………………………
Családi állapota:………………………………………………………………………………………………….
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Eltartásra szoruló kiskorú/nagykorú hozzátartozója:……………………………………………….
Vagyona:……………………………………………………………………………………………………………
A szabálysértés elkövetésével kapcsolatosan az alábbiakat kívánom elmondani:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
Mást az üggyel kapcsolatosan elmondani nem tudok, a felvett nyilatkozat az általam 
elmondottakat  helyesen  tartalmazza,  amelyet  elolvasás  után  helybenhagyólag 
aláírok.

......................................................... ........................................................
az eljáró hatóság tagja                              a nyilatkozattevő aláírása
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N Y I L A T K O Z A T

Helyszíni intézkedés során szabálysértés elkövetésének körülményeire
tanúk részére

Készült a(z) ....... év .................... hó .................. nap .......... óra .............. perckor
……………………………...

J E L E N   V A N N A K :

..................................... ..............................................
az eljáró hatóság részéről             nyilatkozattevő

Az eljáró hatóság tagja figyelmezteti a nyilatkozattevőt arra, hogy a tanúvallomást 
megtagadhatja:

- az eljárás alá vont személy hozzátartozója;
- az,  aki  magát  vagy  hozzátartozóját  bűncselekmény  vagy  szabálysértés 

elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben;
- az, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbizatásánál fogva titoktartásra 

köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelezettségét sértené meg, kivéve 
ha ez alól felmentették. 

Nyilatkozat  (csak  abban  az  esetben  töltendő  ki,  amennyiben  a  nyilatkozattevőt 
mentességi jog illeti meg): A figyelmeztetést megértettem, a mentességi jogommal 
mivel  ................................................................................................................... 
élek  –  nem  élek.  (a  megfelelő  válasz  aláhúzandó,  illetve  szükség  esetén 
értelemszerűen kitöltendő)

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

Amennyiben a nyilatkozattevőt nem illeti meg a mentességi jog, vagy azzal nem él az 
eljáró  hatóság tagja  figyelmezteti  arra,  hogy  az  a  tanú,  aki  a  bíróság vagy  más 
hatóság előtt  az ügy lényeges körülményeire valótlan vallomást tesz vagy a valót 
elhallgatja, hamis tanúzás bűncselekményét követi el.

Nyilatkozat:
A figyelmeztetést megértettem.

......................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

A nyilatkozattevő adatai:
Neve: ...................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
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Szig.száma: ..........................................................................................................
Foglalkozása és munkahelye: .................................................................................

A szabálysértés elkövetésével kapcsolatosan az alábbiakat kívánom elmondani:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Mást az üggyel kapcsolatosan elmondani nem tudok, a felvett nyilatkozat az általam 
elmondottakat  helyesen  tartalmazza,  amelyet  elolvasás  után  helybenhagyólag 
aláírok.

......................................................... ........................................................
az eljáró hatóság tagja                              a nyilatkozattevő aláírása
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N Y I L A T K O Z A T

közlekedési esemény körülményeire
( tanúk részére )

Készült a(z) ....... év .................... hó .................. nap .......... óra .............. perckor
történt közlekedési esemény helyszínén.

J E L E N   V A N N A K :

..................................... ..............................................
az eljáró hatóság részéről             nyilatkozattevő

Az eljáró hatóság tagja figyelmezteti a nyilatkozattevőt arra, hogy a tanúvallomást 
megtagadhatja:

- az eljárás alá vont személy hozzátartozója;
- az,  aki  magát  vagy  hozzátartozóját  bűncselekmény  vagy  szabálysértés 

elkövetésével vádolná, az ezzel kapcsolatos kérdésben;
- az, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy közmegbizatásánál fogva titoktartásra 

köteles, ha a tanúvallomással titoktartási kötelezettségét sértené meg, kivéve 
ha ez alól felmentették. 

Nyilatkozat  (csak  abban  az  esetben  töltendő  ki,  amennyiben  a  nyilatkozattevőt 
mentességi jog illeti meg): A figyelmeztetést megértettem, a mentességi jogommal 
mivel  ................................................................................................................... 
élek  –  nem  élek.  (a  megfelelő  válasz  aláhúzandó,  illetve  szükség  esetén 
értelemszerűen kitöltendő)

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

Amennyiben a nyilatkozattevőt nem illeti meg a mentességi jog, vagy azzal nem él az 
eljáró  hatóság tagja  figyelmezteti  arra,  hogy  az  a  tanú,  aki  a  bíróság vagy  más 
hatóság előtt  az ügy lényeges körülményeire valótlan vallomást tesz vagy a valót 
elhallgatja, hamis tanúzás bűncselekményét követi el.

Nyilatkozat:
A figyelmeztetést megértettem.

......................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

A nyilatkozattevő adatai:
Neve: ...................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
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Szig.száma: ..........................................................................................................
Foglalkozása és munkahelye: .................................................................................

A közlekedési eseménnyel kapcsolatosan az alábbiakat kívánom elmondani:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
Mást az üggyel kapcsolatosan elmondani nem tudok, a felvett nyilatkozat az általam 
elmondottakat  helyesen  tartalmazza,  amelyet  elolvasás  után  helybenhagyólag 
aláírok.

......................................................... ........................................................
az eljáró hatóság tagja                              a nyilatkozattevő aláírása
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N Y I L A T K O Z A T

közlekedési esemény körülményeire
( a közlekedési eseménnyel érintettek részére )

Készült a(z) ....... év .................... hó .................. nap .......... óra .............. perckor
történt közlekedési esemény helyszínén.

J E L E N   V A N N A K :

..................................... ..............................................
az eljáró hatóság részéről             nyilatkozattevő

Az eljáró hatóság tagja tájékoztatja a nyilatkozattevőt arra, hogy a meghallgatása a 
közlekedési  esemény  körülményeinek  tisztázása  és  a  tényállás  kellő  felderítése 
érdekében  történik.  Figyelmezteti,  hogy  a  közlekedési  eseménnyel  kapcsolatos 
kérdésekre  nem  köteles  nyilatkozni,  amit  mond  az  viszont  a  későbbiek  során 
bizonyítékként felhasználható.

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

Nyilatkozat:
A  figyelmeztetést  megértettem  és  kijelentem,  hogy  a  közlekedési  esemény 
körülményeire nyilatkozom – nem nyilatkozom. (a megfelelő válasz aláhúzandó)

........................................................
         a nyilatkozattevő aláírása

A nyilatkozattevő adatai:

Neve: ...................................................................................................................
Születési helye, ideje: ............................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................
Szig.száma: ..........................................................................................................
Foglalkozása és munkahelye: .................................................................................

A közlekedési eseménnyel kapcsolatosan az alábbiakat kívánom elmondani:

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
Mást az üggyel kapcsolatosan elmondani nem tudok, a felvett nyilatkozat az általam 
elmondottakat  helyesen  tartalmazza,  amelyet  elolvasás  után  helybenhagyólag 
aláírok.

......................................................... ........................................................
az eljáró hatóság tagja                              a nyilatkozattevő aláírása
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A szabálysértési eljárások alakulása a Debreceni Ítélőtábla régiójában a 2006. első 
félévében befejezett ügyek alapján2

A  Debreceni  Ítélőtáblán  2008.  január  30.  napján  megtartott  kollégiumvezetői 
megbeszélésen a Debreceni Ítélőtábla régiójához tartozó büntető kollégiumvezetők 
elhatározták,  hogy  2008.  év  első  félévében  áttekintik  a  szabálysértési  eljárások 
helyzetét különös tekintettel a bíróság előtt folytatott szabálysértési gyakorlatra. Az 
említettek érdekében úgy határoztak, hogy a vizsgálat összesen 400 szabálysértési 
ügyre terjed ki, és a székhelyi városi bíróságokat érinti. A megbeszélés értelmében a 
2006.  első  félévében  jogerősen  befejezett  400  szabálysértési  ügy  az  alábbiakat 
tartalmazta:

I.  A  szabálysértési  hatóság  határozata  ellen  bejelentett  kifogások  alapján  indult 
bírósági ügyek a tárgyalás mellőzésével hozott bírósági határozatok meghozatalával 
bezárólag.
II. A szabálysértési pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásával érintett ügyek.
III.  A  tárgyalás  mellőzésével  hozott  határozatok  ellen  a  tárgyalás  tartása  iránti 
kérelem alapján indult tárgyalásos ügyek.
IV. Az elzárással fenyegetett szabálysértési ügyek akként, hogy azok tartalmazták a 
gyorsított eljárással folyt és olyan ügyeket is, melyek a megyei bíróság másodfokú 
tanácsa előtt fejeződtek be.
Az  említett  ügykategóriák  25-25  ügy  áttekintésére  adtak  lehetőséget  székhelyi 
bíróságonként. Tehát az egyes megyei bíróságok összesen 100 ügyet küldtek meg a 
Debreceni Ítélőtáblára.

Az ügyek elemzése során irányadó volt az 1999. évi LXIX. sz. törvény, illetőleg e 
törvényhez kapcsolódó alacsonyabb rendű jogszabályok, az egyes szabálysértésekről 
rendelkező joganyag, valamint az előbbiek magyarázataként megjelent - Károlyiné dr. 
Müller  Erzsébet,  Dr.  Kovalik  Pál,  Dr.  Mészáros  József,  Dr.  Papp  László:  Új 
szabálysértési jogszabályok magyarázatokkal 2. átdolgozott kiadás, HVG ORAC Lap- 
és Könyvkiadó Kft. Budapest 2002. - Kommentár.

A vizsgálatot érintette az 1/2008. (I.11.) AB. határozatban foglalt joganyag, továbbá 
nem  volt  figyelmen  kívül  hagyható  az  időközben  megjelent  2008.  évi  XXVI.  sz. 
törvény 21.§-ában foglalt, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. sz. törvény 92.§ 
(1) bekezdését módosító rendelkezések, melyek a bírósági titkár jogkörét állapították 
meg. 

2  Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2008. december 4-5. napján megtartott ülése 
elfogadta.
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Az  említetteken  kívül  a  szabálysértési  ítélkezési  tevékenységet  kétségtelenül 
orientálta  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróság  Büntető  Kollégiumvezetőjének  a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. sz. törvény egyes rendelkezéseiről kiadott 
értelmezése, amely 2000. február 4. napján kelt, továbbá feltétlenül meghatározta a 
Bírósági  Határozatok  Fórum  rovatában  megjelent,  2000.El.II.C.  1/5.  számú 
jogértelmezési anyag, amely a Bírósági Határozatok 2000. évi 11. számában jelent 
meg. 
Az anyag többek között nem zárja ki a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását 
abban az esetben, ha az eljárás alá vont  vállalja a közérdekű munkavégzést, s a 
lakó-helye  szerinti  önkormányzat  jegyzője  jelzi,  nincs  közérdekű  munkavégzésre 
alkalmas munkahely.

Az  előbbi  kérdéssel  kapcsolatosan  figyelemreméltó  megállapítást  tartalmaz,  s  a 
vizsgálat  során  feltétlenül  felhasználandó  volt  a  Legfelsőbb  Bíróság  Büntető 
Kollégiumvezetőjének 2005.El.II.JE/B.1/1. számú anyaga, amely az előzőhöz képest 
tovább  lép,  utalva  arra,  nem  lehet  a  pénzbírságot  elzárásra  átváltoztatni,  ha  a 
közérdekű munka lehetősége nem biztosított, s azt az eljárás alá vont vállalta. Abban 
az  esetben  viszont  nincs  akadálya  az  elzárásra  történő  átváltoztatásnak,  ha  van 
lehetőség  a  közérdekű  munkára,  azonban  az  eljárás  alá  vont  azt  nem  vállalja, 
illetőleg  a  részére  kiadott  felhívás  „nem  kereste”  jelzéssel  érkezett  vissza  a 
hatósághoz, azaz szabályszerűen kézbesített.

ad/ I-III. A kifogás alapján bíróság elé kerülő ügyek, melyek vonatkozásában 
az eljárás tárgyalás mellőzésével fejeződik be, illetőleg tárgyalás tartása iránti 
kérelem alapján az elsőfokú székhelyi bíróság tárgyalásán fejeződik be.

A fentiek szerint elemzett ügyekben általánosságban megállapítható, hogy az eljáró 
bíróságok törvényes eljárás keretében döntöttek,  mind az eljárási,  mind pedig az 
anyagi szabályok túlnyomórészt helyes alkalmazásával jártak el. 

Az ítélkezési tevékenység során az alábbi kérdések vetődtek fel:

Többségében egységes a gyakorlat a vonatkozásban, hogy a tárgyalás mellőzéses 
eljáráshoz nem kapcsolódhat bizonyítás felvétel. A törvény 94.§-a szerint a bíróság a 
kifogást 30 napon belül tárgyalás mellőzésével az iratok alapján bírálja el. Az említett 
rendelkezés tehát azt is jelenti, hogy az ügyben eljáró bíróság a kifogás elintézése 
kapcsán a fenti rendelkezés szerint bizonyítást nem vehet fel. 
A  vizsgálat  során  több  esetben  találkoztam  azzal  a  jelenséggel,  hogy  a  kifogás 
elintézése során a bíróság megkereséseket intézett,  illetőleg az eljárás alá vonttól 
különböző okiratokat szerzett be pld. a személyi, családi körülményeire vonatkozóan 
(Miskolci Városi Bíróság Szk.204/2006; Szk.226/2006, valamint Szk.82/2006.). 
A kifogás elintézése során a jogszabály szerint az eljáró bíróság kétféle határozatot 
hozhat. Egyrészt hatályban tartja a szabálysértési hatóság határozatát, ha a kifogás 
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alaptalan, illetőleg megváltoztatja ha a szabálysértési hatóság jogszabályt helytelenül 
alkalmazott. 

Az első lehetőséggel kapcsolatosan jogértelmezési kérdés, illetőleg eltérő gyakorlat 
nem merült fel.
A  94.§  (2)  bekezdés  b/  pontja  alkalmazása  során  azonban  több  kérdés  is 
megfogalmazódott a lefolytatott vizsgálat tükrében. 
Amennyiben pld. a jogszabály helytelen alkalmazása miatt a szabálysértési határozat 
megalapozatlan  vagy  egyéb  okból  törvénysértő,  a  megváltoztatás  nem  mindig 
alkalmazható. Ebben az esetben a szabálysértési hatóság határozatát hatályon kívül 
kell  helyezni és az eljárást meg kell  szüntetni.  Ezt a gyakorlatot teljes mértékben 
helyesnek találom. Az ilyen megoldás érvényesült pld. a Debreceni Városi Bíróság 
74.Szk.57/2006. számú ügyében. 

Az említettek mellett a bíróság az általam lefolytatott vizsgálati anyag szerint is több 
esetben  mérsékelte  a  szabálysértési  hatóság  által  kiszabott  pénzbírság  összegét, 
pénzbírság  helyett  más  alkalommal  figyelmeztetést  alkalmazott,  illetőleg  az 
elkobzásról szóló rendelkezést mellőzte. 

Az említett eljárást is törvényesnek tartom, bár megjegyzendő, hogy a szabálysértési 
hatóságoknak ebben a körben egészen más álláspontjuk alakult ki, s nem mellékesen 
megjegyzendő, hogy a Szabálysértési jogszabály Kommentárjában is az említettekhez 
képest ellentétes álláspont található. A Kommentár megjegyzi „A bíróság, tehát a 
szabálysértési  hatóság  mérlegelési  jogkörben hozott  törvényes  határozatát  bírálta 
felül  és  változtatta  meg.”  Az  említettekre  egyébként  számos  példát  találtam  a 
vizsgálat  során valamennyi  megyei  bíróság által  felterjesztett  vizsgálati  anyagban. 
(Pld.  Debreceni  Városi  Bíróság  75.Szk.53/2006;  75.Szk.60/2006;  74.Szk.90/2006; 
74.Szk.88/2006.)

Természetesen nem csak a Debreceni Városi Bíróság anyagában, hanem valamennyi 
a régióhoz tartozó megyeszékhelyi városi bíróság gyakorlatában az említett álláspont 
érvényesül, nagyon helyesen.

Jól láthatóan az eljáró bíróságok az említettek szerint megkísérlik a szabálysértési 
hatóságok  szankció  alkalmazási  gyakorlatát  a  bíróságok  egyéniesített 
büntetéskiszabási gyakorlatához alakítani.

Ez a tevékenység az említettek szerint tehát áttörte a Szabálysértési Kommentárban 
rögzítetteket, s végül is általánossá vált a szabálysértési ügyintézésben. 
Ezzel együtt azonban szükséges megjegyezni az alábbiakat. Álláspontom szerint a 
szankció tárgyaláson kívüli megváltoztatása során megfelelően módosítani, illetőleg 
kiegészíteni  szükséges  azokat  az  elkövetési  körülményeket,  amelyekre  a 
szabálysértési  hatóság  utalt.  Nem helyes  csupán  a  szankciót  módosítani  anélkül, 
hogy az elkövetési  körülményekre ne utalna a határozat.  Ez  önkényessé teszi  és 
követhetetlenné alakítja az idevonatkozó bírósági gyakorlatot. Másrészt véleményem 
szerint  a  szabálysértési  szankció  megváltoztatására  csak  abban  az  esetben  nyílik 
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lehetőség,  hogyha  a  megváltoztató  rendelkezés  lényeges  módosítást  takar. 
Álláspontom szerint nem szükséges pld. 15.000 Ft bírságot 10.000 Ft-ra enyhíteni, 
ugyanis  a módosítás lényegtelen a szankció  alkalmazás szempontjából  (Debreceni 
Városi  Bíróság  75.Szk.60/2006.  szám).  Lényeges  és  helytálló  módosítást  jelent 
viszont a Debreceni Városi Bíróság 74.Szk.87/2006. számú határozatában alkalmazott 
enyhítés, ahol is 60.000 Ft bírságról a kifogás elbírálása során a bíróság a bírság 
összegét 30.000 Ft-ra mérsékelte. 

Az elkövetési körülmények helyesbítésére nem mindig kerül sor annak ellenére, hogy 
a  bíróságok  a  kifogás  elbírálása  során  többségében  mérséklik  a  szabálysértési 
hatóság  szankcióját.  Így  pld.  a  Debreceni  Városi  Bíróság  71.Szk.82/2006.  számú 
ügyében a szabálysértési  bírságot 40.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra mérsékelte az eljáró 
bíróság, azonban érintetlenül hagyta azt a kitételt, miszerint a szabálysértési hatóság 
enyhítőként  értékelte  a  szabálysértés  megvalósulásával  kapcsolatosan  a  közelgő 
ünnepeket. Megjegyzem, hogy a szabálysértési eljárás az eljárás alá vont ellen közúti 
közlekedés rendjének megzavarása miatt indult és folyt le. 

A kifogás elintézése kapcsán a szabálysértési szankció megváltoztatása körében a 
bíróságok általában a szabálysértési törvény 23.§-ára hivatkoznak megállapítva, hogy 
a szabálysértési hatóság azért alkalmazott helytelenül jogszabályt, mert nem tartotta 
be a törvény 23.§-ában foglalt rendelkezését, miszerint a büntetést és az intézkedést 
a jogszabályban meghatározott keretek között úgy kell megállapítani, hogy igazodjék 
a cselekmény súlyához.
A  fenti  rendelkezés  egyébként  azt  is  rögzíti,  hogy  az  eljárás  alá  vont  személy 
személyi  körülményeit  annyiban  kell  figyelembe  venni,  amennyiben  azok  a 
szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló adatokból kitűnnek. 
Az említettel kapcsolatosan arra szeretnék utalni, hogy több esetben nem kerültek 
értékelésre olyan körülmények, melyekre bár az eljárás alá vont személy hivatkozott, 
azonban okiratokkal az általa hivatkozottakat nem támasztotta alá. (Pld. Nyíregyházi 
Városi Bíróság Szk. 417/2006.) A bíróság kifejtette, hogy az eljárás alá vont nem 
igazolta okiratokkal a kifogásban előadottakat.

Hasonló  okfejtés  jelenik  meg  az  Szk.418/2006.  számú  ügyben,  amely  szerint  a 
bíróság a kifogásban írtakat nem fogadja el, mert azok csak tárgyaláson vizsgálhatók. 
Az  előbbi  álláspont  szerint  viszont  a  kifogás  alapján  hozott  határozat 
megalapozatlanságban szenved,  s  az  eljáró  bíróság nyilvánvalóan  arra  számít,  az 
eljárás alá vont kéri majd tárgyalás tartását. 
Ez a probléma álláspontom szerint is rávilágít a szabályozás hiányos voltára. 
Helyesen a bíróságnak a fenti esetben a kifogás elintézése során meg kellett volna 
szüntetni az eljárást.
Igenlő, a kifogást elfogadó határozat született az Szk.401/2006. számú ügyben, ahol 
is  a  bíróság  jelezte,  elfogadja  a  kifogásban  írtakat,  ugyanis  a  jelzett  személyi 
körülményeket az eljárás alá vont okiratokkal is alátámasztotta. 

Ugyanakkor nem ismerte el a kifogás elintézése során eljáró bíróság azt, hogy az 
eljárás  alá  vont  egy  kiskorú  gyermeket  tart  el,  ugyanis  az  említetteket  nem 
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bizonyította közokirattal (Miskolci Városi Bíróság Szk.590/2006. szám). 

Az előbbiekből is látható az, hogy a szabálysértési ügyben eljáró bíróságok a fenti 
körben jóval szigorúbb bizonyítási gyakorlatot alakítottak ki, mint amely a büntető 
peres  ügyintézés  kapcsán  érvényesül.  Igyekeznek  gyakorlattá  tenni  -  a  vizsgált 
anyagban többször találkoztam ilyen törekvéssel - azt az elvet, hogy okirati bizonyíték 
támasszon  alá  minden  eljárás  alá  vont  személyi  körülményeivel  kapcsolatos 
nyilatkozatot. 
Ilyen  jellegű  bizonyítási  elv  a  büntető  peres  ügyintézés  során  nincs.  Tudomásom 
szerint  pld.  a  tárgyalás  mellőzéses  eljárásban  az  eljáró  bíróságok  aggálytalanul 
értékelik  azokat  az  információkat,  amelyek  a  nyomozati  iratban  okirati  bizonyíték 
nélkül  szerepelnek  a  vádlott  családi  állapotára,  arra,  hogy  kiskorú  gyermekek 
tartásáról  gondoskodik-e,  idős,  beteg,  rokkant  hozzátartozóit  maga  tartja-e  el, 
illetőleg az egyéb olyan körülményeket, amelyek lényegesen befolyásolják a büntetés 
kiszabást,  pénzbüntetés  vonatkozásában  az  egy  napi  tétel  összegének 
meghatározását.

Álláspontom szerint az ilyen jellegű megszigorító értelmezés nem szükséges, ugyanis 
a személyi körülmények figyelembe vételére nem csak a becsatolt okirati bizonyítékok 
alapján van lehetőség, hanem azok az egyéb körülményekből is kitűnnek. 

A bíróság tehát a kifogás intézése kapcsán az iratok tartalma alapján jár el. Mindez 
ahogy az eddigi gyakorlatot is láttuk, nem akadályozza – nagyon helyesen nem is 
akadályozhatja – az eljáró bíróságot abbéli  törekvésében, hogy a teljes iratanyag 
alapján megalapozott tényállást állapítson meg. Ez szükségessé teszi, szükségessé 
teheti  a  szabálysértési  hatóság által  megállapított  tényállásnak az  iratok  tartalma 
alapján történő kiegészítését. Éppen ezért feltétlenül fontosnak tartom, hogy az adott 
ügyben  szereplő  szabálysértési  eljárás  kapcsán  lényeges  szabálysértési  tényállási 
elemek feltüntetésre kerüljenek.
Ilyennek  tartom  pld.  az  ittas  járművezetés  szabálysértése  vonatkozásában  az 
alkoholkoncentráció mértékét, tulajdon elleni szabálysértések esetében az elkövetési 
érték rögzítését, vámszabálysértés esetében a releváns mennyiségeket. Azért jelzem 
ezt, mert  több esetben sem a szabálysértési hatóság határozatából,  sem pedig a 
kifogás alapján hozott határozatból lényeges tényállási elemek nem derülhettek ki, 
ezekre csak a teljes irat áttekintése után lehetett következtetést levonni. Ez utóbbi 
nyilvánvalóan  bírósági  hiányosságot  takar.  Az  erre  utaló  probléma jelenik  meg  a 
Debreceni  Városi  Bíróság  29.Sze.4/2006.  számú  határozatában,  melyet  tárgyalás 
alapján hozott már a bíróság. Jelzem, mind a kifogás elintézése során, mind pedig a 
bírósági tárgyalás eredményeként hatályban tartó határozat született. Tehát az eljáró 
bíróságnak két alkalommal tárgyalás elintézése során vagy a tárgyalás alapján hozott 
döntés  kapcsán  is  lehetősége  lett  volna  a  korábban  megállapított  szabálysértési 
tényállás kiegészítésére, módosítására.

A  vizsgált  ügyek  között  egyenlő  számban  voltak  olyanok  –  az  eredeti  vizsgálati 
elhatározás  szerint  -,  melyekben a  kifogás  elbírálását  követően tárgyalás  tartását 
kérték az eljárás alá vontak, illetőleg képviselőik.
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A  bíróságok  tárgyalási  tevékenységével  kapcsolatosan  megállapítható,  hogy  az 
megfelel a szabálysértésről szóló törvény 95., 96., 97., 98., 99., valamint 100.§-ában 
foglaltaknak. 

Az  áttekintett  anyag  szerint  a  bíróságok  megfelelően  alkalmazzák  a  95.§  (4) 
bekezdésében rögzített  szabályt.  Csak  abban az  esetben adnak új  határnapot  az 
ügyben az eljárás alá vont személy szabályszerű idézést követő meg nem jelenése 
esetében,  ha  az  feltétlenül  fontos.  Megjegyzem  azonban,  hogy  több  esetben 
tapasztaltam  azt,  hogy  az  említett  szabály  alkalmazása  nem  elsősorban  az  ügy 
jellegétől,  annak  bizonyítási  igényétől,  hanem a  bíró  habitusától  függ.  A  bíróság 
tárgyalásával kapcsolatosan a vizsgálati anyagban nem merült fel az a kérdés, hogy a 
nyilvánosság  kizárható-e  a  tárgyalásról,  illetőleg  nem merült  fel  olyan  probléma, 
amely  a  nyilvánosság  kizárásának  kérdését  felvetette  volna.  A  vizsgálat  során  a 
bíróság tárgyalási tevékenységével kapcsolatosan nem merült fel a rendfenntartással 
kapcsolatos kérdés. A Szabálysértési törvény szerint a bíróság egyetlen eszköze a 
szabálysértési tárgyaláson a rend fenntartását illetően a rendbírság lehetőségére való 
figyelmeztetés, illetőleg a rendbírság alkalmazása a 81.§-ban foglaltak szerint.

A kifogással kapcsolatos ügyintézéshez hasonlóan a megtartott tárgyalás alapján is 
érvényesül a szankció alkalmazás körében az a tendencia, miszerint a szabálysértési 
hatóság által alkalmazott szankció a tárgyalás alapján az esetek többségében tovább 
enyhül. Ez részben azzal a lehetőséggel van összefüggésben, hogy a tárgyaláson az 
eljárás  alá  vontnak,  illetőleg képviselőjének lehetősége van arra,  hogy bizonyítási 
indítványait, személyi körülményeiben bekövetkező változásokat szóban is előadja és 
akár okiratokat is csatoljon. Ez több esetben a kifogás alapján hozott határozathoz 
képest is tovább enyhíti a korábban alkalmazott szankciót. 

Összességében megállapítható, hogy sem a kifogás intézése kapcsán, sem pedig az 
azt követően megtartott tárgyalás során a Szabálysértési törvényhez képest eltérő 
gyakorlat nem jelenik meg. Lényeges, megosztó jogértelmezési ellentétek a vizsgált 
anyagban nem merültek fel. 

ad/  IV.Az  elzárással  fenyegetett  és  közvetlenül  a  bírósághoz  tartozó 
szabálysértési bírósági ügyintézés:

Az  elzárással  fenyegetett  ügyekkel  kapcsolatosan  a  vizsgálat  adatai  szerint 
megállapítható, hogy a tényállás felderítése vonatkozásában, illetőleg a szabálysértési 
magatartás  minősítése  körében  eltérő  gyakorlat  a  régióban  nem  alakult  ki.  A 
tárgyalási  tevékenység megfelel  a  törvény  előbb idézett  szabályainak,  valamint  a 
119., 120., 121., 122., 123. valamint a 124.§ rendelkezéseinek. 

Az áttekintett anyag alapján nem alakult ki eltérő gyakorlat a gyorsított szabálysértési 
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eljárás alkalmazásával kapcsolatosan sem.

ad/ II. A szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatása.

Az  elzárással  fenyegetett  szabálysértések  vonatkozásában  amennyiben  a  bíróság 
ténylegesen  elzárás  szankciót  alkalmaz,  úgy  annak  végrehajtása  tisztázott,  a 
szabályok  pontosak,  jól  követhetőek.  A  Szabálysértési  törvény  végrehajtási 
rendelkezései  azonban  nem  teljesen  egyértelműek  a  pénzbírság  végrehajtása 
vonatkozásában. Az eredeti 1999. évi LXIX. törvény 111.§ (1) bekezdése szerint a 
pénzbírságot az elkövetőnek a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül a pénzösszeg illetékbélyeggel történő lerovásával vagy más külön jogszabályban 
meghatározott módon kell megfizetnie. 

A pénzbírság befizetésével kapcsolatosan a 111.§ (2), (3), (4) illetőleg (5) bekezdése 
szerintiek a szabálysértési hatóság számára határoznak meg feladatot. 
Az  említettek  szoros  értelmezése  nyilvánvalóan  gondot  jelent  az  elzárással  is 
fenyegetett szabálysértésekhez kapcsolódó eljárás körében, ugyanis az említettek a 
bíróságok  előtt  indulnak,  a  helyi,  illetőleg  a  székhelyi  bíróságok  előtt  folyik  le  a 
szabálysértési tárgyalás, majd fellebbezést követően az ügyben jogerős határozatot a 
másodfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsa hoz.
Az  említett  körre  kialakított  a  pénzbírság  befizetésére  vonatkozóan  egyértelműen 
meghatározott szabályok nincsenek. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanis, hogy a 
bíróság nem szabálysértési hatóság, hanem szabálysértési ügyben eljáró hatóságnak 
tekintendő.

A  pénzbírság  befizetésével  kapcsolatosan  a  jogszabály  hatályba  lépése  óta 
folyamatosan  problémát  jelent  a  közérdekű  munka  helye,  a  közérdekű  munkára 
történő átváltoztathatóság feltételrendszere.

Az  Új  szabálysértési  jogszabályok  magyarázatokkal  című  kiadvány  szerint  a 
közérdekű  munkára  történő  átváltoztatás  csak  akkor  funkcionálhat  sikerrel,  ha 
egyszerre  két  feltételnek  tesz  eleget  –  az  elkövető  mintegy  a  pénzfizetési 
kötelezettség és az elzárás megváltásaként vállalja ezt a végrehajtási formát, illetőleg 
adott  a lakóhelyen az a munkahely,  ahol  igény és lehetőség van az ilyen jellegű 
foglalkoztatásra.

A Kommentár ebben a körben a következő megoldást ajánlja: „Ha nincs ilyen jellegű 
munkahely,  illetve  az  elkövető  nem járul  hozzá  az  ilyen  jellegű  átváltoztatáshoz, 
akkor a bíróság dönt az elzárásra átváltoztatásról.”

Megjegyzendő,  hogy  a  Bírósági  Határozatok  2000.  évi  11.  számában  a  fórum 
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rovatban 2000.El.II.C.1/5. szám alatt megjelent anyag is azt tartalmazza, hogy van 
lehetőség a bírság elzárásra történő átváltoztatására abban az esetben, ha az eljárás 
alá  vont  lakóhelye  szerinti  önkormányzat  jegyzője  tájékoztatása  szerint  nincs  a 
közérdekű munka végzésre alkalmas munkahely. 

Az  előbbi  kérdéskörben  2005.  április  26-án  megjelent  tájékoztató  szerint 
(2005.EL.II.JE/B.1/1.  szám)  „Az  Sztv.  111.§-ának  (4)  bekezdése  értelmében  a 
pénzbírság, illetve helyszíni bírság közérdekű munkára változtatható át, ha ehhez az 
elkövető hozzájárult.  A törvény tehát e helyütt nem szab egyéb korlátot. Az Sztv. 
17.§-ának (4) bekezdése szerint viszont egy napi közérdekű munkának 5.000 forint 
felel meg. Ebből következően az 5.000 forint alatti pénzbírságot közérdekű munkára 
nem lehet átváltoztatni.”
Az  említett  tájékoztatóból  következik  az  is,  nincs  lehetőség  a  közérdekű  munka 
helyett a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatására abban az esetben sem, ha az 
eljárás  alá  vont  vállalja  a  közérdekű  munkavégzést,  azonban  a  lakóhely  szerinti 
jegyző  számára  ilyen  munkalehetőséget  nem  tud  biztosítani.  Természetesen  az 
előbbieknek az a feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos felhívás az eljárás alá vontnak 
kézbesíthető  legyen,  illetőleg  az  eljárás  alá  vont  vállalja  a  közérdekű  munka 
végzését,  s  utóbb  az  ezzel  kapcsolatos  adatszolgáltatásra  rendelkezésre  álljon.  A 
gyakorlat többé-kevésbé egységesen alakult abban a körben, hogy ha van lehetőség 
közérdekű munkavégzésre, de az eljárás alá vont azt nem vállalja vagy nem kereste 
jelzésű a részére kiadott felhívás, akkor a bírság elzárásra átváltoztatható. Ellenkező 
esetben  azonban  a  bírság  elzárásra  történő  átváltoztatására  nincs  törvényes 
lehetőség.

A  lefolytatott  vizsgálattal  érintett  ügyekben  az  említett  gyakorlat  szerint  jár  el  a 
bíróságok  túlnyomó  része.  Ez  a  gyakorlat  aztán  némi  visszásságot  csak 
eredményezett.  Pld.  több  esetben  tapasztaltam azt,  hogy  az  eljárás  alá  vont  az 
említett  körben  részére  kiadott  felhívásra  nem  válaszolt,  nem  nyilatkozott  a 
közérdekű munkavégzéssel kapcsolatosan, ezért a bírságot elzárásra változtatták át, 
holott  abban  az  esetben  ha  vállalta  volna  közérdekű  munka  végzését,  sem  a 
közérdekű munka végzésére, sem pedig a bírság elzárásra történő átváltoztatására 
nem  nyílott  volna  lehetőség,  ugyanis  az  adott  településen  közérdekű 
munkalehetőséget az önkormányzat jegyzője nem tudott biztosítani. 
Ez  a  helyzet  nyilvánvalóan  esetlegessé  teszi  a  közérdekű  munka  büntetés 
végrehajtását.  A  végrehajtásban  több  irányú  szubjektív  elemet  visz.  Egyrészt  az 
esetek nagy részében attól függő a végrehajtás lefolytatása, hogy az eljárás alá vont 
reagál-e a felhívásra, és ha igen, vállalja-e a közérdekű munka végzését. 
Úgy tűnik az általam megvizsgált ügyekből, hogy a pénzbírsággal sújtottak esetében 
a  végrehajtás  alóli  mentesülés  legjobb  eszköze  lenne,  ha  vállalnák  a  közérdekű 
munka  végzését,  ugyanis  az  önkormányzatok  jó  része  ilyen  munkalehetőséget 
számukra biztosítani  nem tud. Érdekességként jegyzem meg, hogy találtam olyan 
ügyet is, ahol a szabálysértési tárgyalás során az eljárás alá vont vállalta a közérdekű 
munkavégzést,  ennek  ellenére  a  bírságot  elzárásra  változtatták  át,  és  ennek  az 
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átváltoztató  határozatnak  az  indokolása  azt  tartalmazta,  erre  azért  kellett  sort 
keríteni, mert az adott településen nem volt lehetőség közérdekű munka végzésére 
(Nyíregyházi Városi Bíróság Szá.135/2006. szám). 

Ö s s z e g z é s :

A  lefolytatott  szabálysértési  vizsgálat  alapján  összefoglalóan  megállapítható,  hogy 
valamennyi  ügykategóriában  a  Debreceni  Ítélőtábla  régiójában  eljáró  bíróságok 
törvényes  gyakorlatot  folytatnak.  A  részben  felszínre  került  ellentétes  jellegű 
határozatok  nem  csupán  az  ellentétes  bírói  szemléletre,  hanem  az  alkalmazott 
jogszabály ellentmondó előírásaira, s arra is utalnak, hogy a törvény rendelkezései 
nincsenek  összhangban  és  több  vonatkozásban  ellentétesek  a  büntető 
jogszabályokkal.

Dr.  Balla  Lajos  Debreceni  Ítélőtábla  Kollégiumvezető:  A  szabálysértési  eljárások 
alakulása a Debreceni Ítélőtábla régiójában a 2006. első félévében befejezett ügyek 
alapján3 .

3  Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2008. december 4-5. napján megtartott ülése 
elfogadta.


