
A szabálysértési eljárások alakulása a Debreceni Ítélőtábla régiójában a 
2006. első félévében befejezett ügyek alapján1

A Debreceni Ítélőtáblán 2008. január 30. napján megtartott kollégiumvezetői megbe-
szélésen a Debreceni Ítélőtábla régiójához tartozó büntető kollégiumvezetők elhatároz-
ták, hogy 2008. év első félévében áttekintik a szabálysértési eljárások helyzetét külö-
nös tekintettel a bíróság előtt folytatott szabálysértési gyakorlatra. Az említettek érde-
kében úgy határoztak, hogy a vizsgálat összesen 400 szabálysértési ügyre terjed ki, és 
a székhelyi városi bíróságokat érinti. A megbeszélés értelmében a 2006. első félévé-
ben jogerősen befejezett 400 szabálysértési ügy az alábbiakat tartalmazta:

I. A szabálysértési hatóság határozata ellen bejelentett kifogások alapján indult bírósá-
gi ügyek a tárgyalás mellőzésével hozott bírósági határozatok meghozatalával bezáró-
lag.
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 ta-
nácsa előtt fejeződtek be.
Az említett ügykategóriák 25-25 ügy áttekintésére adtak lehetőséget székhelyi bírósá-
gonként. Tehát az egyes megyei bíróságok összesen 100 ügyet küldtek meg a Debre-
ceni Ítélőtáblára.

Az ügyek elemzése során irányadó volt az 1999. évi LXIX. sz. törvény, illetőleg e tör-
vényhez kapcsolódó alacsonyabb rendű jogszabályok, az egyes szabálysértésekről ren-
delkező joganyag, valamint  az előbbiek  magyarázataként  megjelent  -  Károlyiné  dr. 
Müller Erzsébet, Dr. Kovalik Pál, Dr. Mészáros József, Dr. Papp László: Új szabálysérté-
si 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) be-
kezdését módosító rendelkezések, melyek a bírósági titkár jogkörét állapították meg. 

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. 
1 Az előterjesztést a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának 2008. december 4-5. napján megtartott 
ülése elfogadta.



Az anyag többek között nem zárja ki a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatását ab-
ban 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 vizsgá-
lat során feltétlenül felhasználandó volt a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumvezető-
jének 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 lehető-
sége nem biztosított, s azt az eljárás alá vont vállalta. Abban az esetben viszont nincs 
akadálya az elzárásra történő átváltoztatásnak, ha van lehetőség a közérdekű munká-
ra, 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 ké-
relem alapján az elsőfokú székhelyi bíróság tárgyalásán fejeződik be.

A fentiek szerint elemzett ügyekben általánosságban megállapítható, hogy az eljáró bí-
róságok 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 eljá-
ráshoz nem kapcsolódhat bizonyítás felvétel. A törvény 94.§-a szerint a bíróság a kifo-
gást 30 napon belül tárgyalás mellőzésével az iratok alapján bírálja el. Az említett ren-
delkezés tehát azt is jelenti, hogy az ügyben eljáró bíróság a kifogás elintézése kap-
csán a fenti rendelkezés szerint bizonyítást nem vehet fel. 
A vizsgálat során több esetben találkoztam azzal a jelenséggel, hogy a kifogás elinté-
zése során a bíróság megkereséseket intézett, illetőleg az eljárás alá vonttól különböző 
okiratokat szerzett be pld. a személyi, családi körülményeire vonatkozóan (Miskolci Vá-
rosi 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 
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 megfogalma-
zódott a lefolytatott vizsgálat tükrében. 
Amennyiben pld. a jogszabály helytelen alkalmazása miatt a szabálysértési határozat 
megalapozatlan vagy egyéb okból törvénysértő, a megváltoztatás nem mindig alkal-
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mazható. Ebben az esetben a szabálysértési hatóság határozatát hatályon kívül kell 
helyezni és az eljárást meg kell szüntetni. Ezt a gyakorlatot teljes mértékben helyes-
nek 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, pénz-
bírság helyett más alkalommal figyelmeztetést alkalmazott, illetőleg az elkobzásról szó-
ló 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 sza-
bálysértési 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 Vá-
rosi 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 ér-
vényesül, nagyon helyesen.

Jól láthatóan az eljáró bíróságok az említettek szerint megkísérlik a szabálysértési ha-
tóságok 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 ki-
egészíteni 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 lehetőség, hogyha a megvál-
toztató 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 kifo-
gás 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, azon-
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ban érintetlenül hagyta azt a kitételt, miszerint a szabálysértési hatóság enyhítőként 
értékelte a szabálysértés megvalósulásával kapcsolatosan a közelgő ünnepeket. Meg-
jegyzem, hogy a szabálysértési eljárás az eljárás alá vont ellen közúti közlekedés rend-
jének megzavarása miatt indult és folyt le. 

A kifogás elintézése kapcsán a szabálysértési szankció megváltoztatása körében a bíró-
ságok 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 ható-
ság vagy a bíróság rendelkezésére álló adatokból kitűnnek. 
Az említettel kapcsolatosan arra szeretnék utalni, hogy több esetben nem kerültek ér-
tékelésre 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 iga-
zolta 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 megalapozatlan-
ságban 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 körülmé-
nyeket az eljárás alá vont okiratokkal is alátámasztotta. 

Ugyanakkor nem ismerte el a kifogás elintézése során eljáró bíróság azt, hogy az eljá-
rás alá vont egy kiskorú gyermeket tart el, ugyanis az említetteket nem bizonyította 
közokirattal (Miskolci Városi Bíróság Szk.590/2006. szám). 

Az előbbiekből is látható az, hogy a szabálysértési ügyben eljáró bíróságok a fenti kör-
ben 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 sze-
rint pld. a tárgyalás mellőzéses eljárásban az eljáró bíróságok aggálytalanul értékelik 
azokat az információkat, amelyek a nyomozati iratban okirati bizonyíték nélkül szere-
pelnek a vádlott családi állapotára, arra, hogy kiskorú gyermekek tartásáról gondosko-
dik-e, idős, beteg, rokkant hozzátartozóit maga tartja-e el, illetőleg az egyéb olyan kö-
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rülményeket,  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 aka-
dályozhatja – 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 törté-
nő kiegészítését. Éppen ezért feltétlenül fontosnak tartom, hogy az adott ügyben sze-
replő szabálysértési eljárás kapcsán lényeges szabálysértési tényállási elemek feltünte-
tésre kerüljenek.
Ilyennek tartom pld. az ittas járművezetés szabálysértése vonatkozásában az alkohol-
koncentráció  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 nyilvánva-
lóan bírósági hiányosságot takar. Az erre utaló probléma jelenik meg a Debreceni Vá-
rosi 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 al-
kalommal 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 elhatá-
rozás szerint -, melyekben a kifogás elbírálását követően tárgyalás tartását kérték az 
eljárás alá vontak, illetőleg képviselőik.

A bíróságok tárgyalási tevékenységével kapcsolatosan megállapítható, hogy az megfe-
lel a szabálysértésről szóló törvény 95., 96., 97., 98., 99., valamint 100.§-ában foglal-
taknak. 

Az áttekintett anyag szerint a bíróságok megfelelően alkalmazzák a 95.§ (4) bekezdé-
sében rögzített szabályt. Csak abban az esetben adnak új határnapot az ügyben az el-
járás 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 igé-
nyétől, hanem a bíró habitusától függ. A bíróság tárgyalásával kapcsolatosan a vizsgá-
lati anyagban nem merült fel az a kérdés, hogy a nyilvánosság kizárható-e a tárgyalás-
ról, illetőleg nem merült fel olyan probléma, amely a nyilvánosság kizárásának kérdé-
sét felvetette volna. A vizsgálat során a bíróság tárgyalási tevékenységével kapcsolato-
san nem merült fel a rendfenntartással kapcsolatos kérdés. A Szabálysértési törvény 
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szerint a bíróság egyetlen eszköze a szabálysértési tárgyaláson a rend fenntartását ille-
tően a rendbírság lehetőségére való figyelmeztetés, illetőleg a rendbírság alkalmazása 
a 81.§-ban foglaltak szerint.

A kifogással kapcsolatos ügyintézéshez hasonlóan a megtartott tárgyalás alapján is ér-
vényesül a szankció alkalmazás körében az a tendencia, miszerint a szabálysértési ha-
tóság által  alkalmazott  szankció a tárgyalás alapján az esetek többségében tovább 
enyhül. Ez részben azzal a lehetőséggel van összefüggésben, hogy a tárgyaláson az el-
járás alá vontnak, illetőleg képviselőjének lehetősége van arra, hogy bizonyítási indít-
ványait, 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 szabálysér-
tési bírósági ügyintézés:

Az elzárással fenyegetett ügyekkel kapcsolatosan a vizsgálat adatai szerint megállapít-
ható, hogy a tényállás felderítése vonatkozásában, illetőleg a szabálysértési magatar-
tás minősítése körében eltérő gyakorlat a régióban nem alakult ki. A tárgyalási tevé-
kenység 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 
eljárás alkalmazásával kapcsolatosan sem.

ad/ II. A szabálysértési bírság elzárásra történő átváltoztatása.

Az elzárással fenyegetett szabálysértések vonatkozásában amennyiben a bíróság tény-
legesen  elzárás  szankciót  alkalmaz,  úgy annak végrehajtása tisztázott,  a  szabályok 
pontosak, jól követhetőek. A Szabálysértési törvény végrehajtási rendelkezései azon-
ban 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 illetékbélyeg-
gel történő lerovásával vagy más külön jogszabályban meghatározott módon kell meg-
fizetnie. 

A pénzbírság befizetésével kapcsolatosan a 111.§ (2), (3), (4) illetőleg (5) bekezdése 
szerintiek a szabálysértési hatóság számára határoznak meg feladatot. 
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Az említettek szoros értelmezése nyilvánvalóan gondot jelent az elzárással is fenyege-
tett szabálysértésekhez kapcsolódó eljárás körében, ugyanis az említettek a bíróságok 
előtt indulnak, a helyi, illetőleg a székhelyi bíróságok előtt folyik le a szabálysértési tár-
gyalás, majd fellebbezést követően az ügyben jogerős határozatot a másodfokú bíró-
ság három hivatásos bíróból álló tanácsa hoz.
Az említett körre kialakított a pénzbírság befizetésére vonatkozóan egyértelműen meg-
határozott szabályok nincsenek. Nem hagyható figyelmen kívül ugyanis, hogy a bíró-
ság nem szabálysértési hatóság, hanem szabálysértési ügyben eljáró hatóságnak te-
kintendő.

A pénzbírság befizetésével kapcsolatosan a jogszabály hatályba lépése óta folyamato-
san problémát jelent a közérdekű munka helye, a közérdekű munkára történő átváltoz-
tathatóság feltételrendszere.

Az Új szabálysértési jogszabályok magyarázatokkal című kiadvány szerint a közérdekű 
munkára történő átváltoztatás csak akkor funkcionálhat sikerrel, ha egyszerre két fel-
tételnek 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 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 lakó-
helye 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 következő-
en 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 számá-
ra ilyen munkalehetőséget nem tud biztosítani. Természetesen az előbbieknek az a fel-
tétele, hogy az ezzel kapcsolatos felhívás az eljárás alá vontnak kézbesíthető legyen, il-
letőleg az eljárás alá vont vállalja a közérdekű munka végzését, s utóbb az ezzel kap-
csolatos adatszolgáltatásra rendelkezésre álljon. A gyakorlat többé-kevésbé egysége-
sen 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, 
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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 bírósá-
gok túlnyomó része. Ez a gyakorlat aztán némi visszásságot csak eredményezett. Pld. 
több esetben tapasztaltam azt, hogy az eljárás alá vont az említett körben részére ki-
adott felhívásra nem válaszolt, nem nyilatkozott a közérdekű munkavégzéssel kapcso-
latosan, 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 bizto-
sítani. 
Ez a helyzet nyilvánvalóan esetlegessé teszi a közérdekű munka büntetés végrehajtá-
sát. A végrehajtásban több irányú szubjektív elemet visz. Egyrészt az esetek nagy ré-
szében attól függő a végrehajtás lefolytatása, hogy az eljárás alá vont reagál-e a felhí-
vásra, 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 biz-
tosítani 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 átváltoztató határozat-
nak az indokolása azt tartalmazta, erre azért kellett sort keríteni, mert az adott telepü-
lésen 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 vala-
mennyi 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.

Debrecen, 2008. június 30.

Dr. Balla Lajos
kollégiumvezető
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