MINDENNAPI
SZABÁLYTALANSÁGOK

SZABÁLYSÉRTÉSEK KÖZTERÜLETEN –
JOGI ÁTTEKINTÉS

SZABÁLYSÉRTÉS
-

a 2012. évi II. törvény (Szabálysértési törvény) által
büntetni rendelt

-

tevékenység vagy mulasztás

-

veszélyes a társadalomra

kisebb fokban veszélyes, mint a bűncselekmények
felbujtó és bűnsegéd is felelősségre vonható
bizonyos szabálysértések kísérlete is lehet
szabálysértés
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“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK
A szabálysértési törvény saját közterület-fogalma:
„a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától
függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló terület,
amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek
közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől
el nem zárt részét is”
Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény):
„közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy
önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.”

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK
ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ

Rendzavarás
• verekszik, mást verekedésre felhív,
• rendzavarás vagy garázdaság esetén a hatóság vagy az eljáró hivatalos
személy intézkedésével szemben engedetlenséget tanúsít,
• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényen
vagy a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó sportrendezvényen az arcát olyan módon eltakarva jelenik
meg vagy tartózkodik, amely alkalmas arra, hogy meghiúsítsa a
személyének a hatóság vagy az eljáró hivatalos személy által történő
azonosítását,
• nyilvános rendezvényen lőfegyvert vagy robbanóanyagot, illetve az élet
kioltására vagy testi sértés okozására alkalmas eszközt tartva magánál
jelenik meg, a rendező szerv, illetve a rendőrség biztonságra vonatkozó
felhívásának, rendelkezésének nem tesz eleget,

Garázdaság
• kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra,
hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen
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“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK
ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ

Közbiztonsági tevékenység
jogosulaltan végzése
• közterületen vagy nyilvános helyen olyan, a közbiztonság,
közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, amelyre
jogszabály nem jogosítja fel, vagy ilyen tevékenység látszatát
kelti,

Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés
• közterületen a tulajdonos vagy a rendelkezésre jogosult
hozzájárulása nélkül építményt épít

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK
ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ

Tiltott prostitúció
• külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján
hozott önkormányzati rendeletben a szexuális
szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat
megszegi

Tulajdon elleni szabálysértés
• (…) kulturális örökség védett elemeit, a megye-, város-,
községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos
jelet vagy létesítményt, tömegközlekedési vagy távközlési
eszközt, közúti jelzést, parkot vagy ahhoz tartozó felszerelést,
természetvédelmi hatósági és tájékoztató táblát vagy egyéb
közérdeket szolgáló jelet vagy létesítményt gondatlanul
megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy elmozdít (…)
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FUTOTTAK MÉG…
ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ

Önkényes beköltözés

• 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

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK
KÖZÉRDEKŰ
MUNKÁVAL BÜTETHETŐ

Életvitelszerű közterületi tartózkodás
szabályainak megszegése

• a világörökségről szóló törvény szerinti világörökségi területnek
minősülő közterületen vagy a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott közterületen (a továbbiakban: kijelölt terület)
életvitelszerűen tartózkodik, és
• a kijelölt területet a rendőrség, a járási hivatal ügyintézője, a
közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr, az erdészeti hatóság
ügyintézője, a halászati őr és a mezőőr felkérése ellenére nem
hagyja el,
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“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG,
KÖZREND ELLENI

Tiltott szerencsejáték
• közterületen vagy nyilvános helyen tiltott szerencsejátékot szervez,
• közterületen vagy nyilvános helyen tartott tiltott szerencsejátékban részt
vesz

Közerkölcs megsértése
• közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú közlekedési eszközön
a közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít

Köztisztasági szabálysértés
• közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú
közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi,
• a felügyelete alatt lévő állat által az előző pontban megjelölt helyen
okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik
• települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez,
vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG,
KÖZREND ELLENI

Természetvédelmi szabálysértés

• 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, vagy bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget,
• természeti területen – beleértve a védett természeti, Natura 2000
területet is – a természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető
tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, tiltott
helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak,
• védett élő szervezet egyedét, származékát vagy barlangi képződményt
jogellenesen megrongál, elvisz vagy elpusztít, illetve védett vagy
fokozottan védett állatfaj egyedét élettevékenységében jelentős
mértékben zavar,

Koldulás

• gyermekkorú személy társaságában koldul,
• közterületen vagy nyilvános helyen, olyan módon koldul, hogy a
járókelőket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket pénz átadása céljából
leszólítja, továbbá az is, aki házról házra, illetve lakásról lakásra járva
kéreget,

5

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG,
KÖZREND ELLENI

Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma
• külön jogszabály szerint meghatározott védett övezetben
ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására
felhív, illetve más személy szexuális szolgáltatásainak felajánlását
elfogadja

Közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos
szabálysértés
• a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására,
szállítására, forgalmazására vonatkozó szabályokat megszegi

Csendháborítás
• lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken,
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti
területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG, KÖZREND
ELLENI

Büntetés-végrehajtási intézet környezetének megzavarása
• abból a célból, hogy a büntetés-végrehajtási intézetbe
fogvatartottal kapcsolatot teremtsen,
•
a) a büntetés-végrehajtási intézetbe történő bekiabálással
•
b) feliratok vagy fényjelzések alkalmazásával,
• c) a büntetés-végrehajtási intézetbe tárgyak
bedobálásával vagy annak megkísérlésével vagy
• d) az a)–c) pontban meghatározott magatartásokhoz
hasonló más módon a közterület használatának, vagy a
lakó- vagy más épületben tartózkodók nyugalmának
megzavarására alkalmas magatartást tanúsít,

Jogosulatlan közterületi értékesítés
• közterületen a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi
értékesítést jogosulatlanul végez
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“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG, KÖZREND ELLENI

Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és – fogyasztás tilalmának
megszegése
• a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására
vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati
rendeletben meghatározott – tilalmat megszegi,
• vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szeszes italt szolgál ki,
• a szeszes ital eladása során közterületen vagy nyilvános helyen
szemmel láthatóan részeg állapotban lévő személynek szeszes italt
szolgál ki,
• közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít

Tiltott fürdés
• tiltott helyen fürdik

Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
• a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályait megszegi

“KÖZTERÜLETI”
SZABÁLYSÉRTÉSEK

EMBERI MÉLTÓSÁG, SZEMÉLYI SZABADSÁG, KÖZREND ELLENI

Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
• épületen, építményen tárgyat másokat veszélyeztető módon helyez el,
• tárgyat másokat veszélyeztető módon dob el,

Veszélyeztetés kutyával
• A felügyelete alatt álló kutyát
• a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
• természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a
vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi
vagy kóborolni hagyja, szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – szállítja,
• élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre –
vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével –
beenged, illetőleg bevisz,
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FUTOTTAK MÉG…

KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEK
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
• KRESZ-ben meghatározott szabályokat megszegi, és más, a
törvényben meghatározott kiemelt közlekedési szabálysértést
nem valósít meg

Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
• külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási
szabályokat megszegi

Vasúti szabálysértés
• vasútállomásnak, megállóhelynek az utasok használatára nem
nyitott részébe engedély nélkül belép, vasúti pályaudvaron a
vágányokon átjár (kivéve ha a vonat megközeleítése miatt
szükséges)

M.G. SZABÁLYSÉRT - BEVEZETÉS
M. G. csütörtök délután a Blaha Lujza téren üldögélt, és arra
várt, hogy a közeli éjjeli menedékhelyen elkezdődjön a
beengedés. Két járőr közben igazoltatásba kezdett körülötte,
és ő is sorra került. Azt is megkérdezték tőle, hogy
„szúróvágófegyvervaneönnél”, és mivel nála volt a kése,
amivel enni szokott, igennel válaszolt, a rendőrök kérésére
elő is vette. Volt nála még fél kiló kenyér, egy darab szalonna
és egy doboz cola is. A kés újságpapírba volt csomagolva.
A járőrök megmérték a kést, majd közölték, hogy 1,5 cm
probléma van, a kése közbiztonságra különösen veszélyes
eszköznek számít, és azzal, hogy közterületen birtokolja,
szabálysértést követ el, ezért elindítják ellene a
szabálysértési eljárást, a kést pedig nyomban lefoglalják.
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A SZABÁLYSÉRTÉSI
ELJÁRÁS MEGINDULÁSA
Szabálysértési eljárás indulhat:
-

feljelentés (szóban vagy írásban bármely személy vagy
szerv megteheti),

-

a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali
hatáskörben szerzett tudomása,

-

helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy
általi észlelés

alapján.
Az elzárással is büntethető szabálysértések miatt a
rendőrségen kell megtenni a feljelentést – ha nem, akkor oda
továbbítják.

ELJÁRÓ HATÓSÁGOK
-

általános szabálysértési hatóság: a fővárosi, megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

-

a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési
hatóság jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes
feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv, illetve a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve

-

elzárással is büntethető, valamint a törvényben
meghatározott szabálysértés miatt első fokon a
járásbíróság

A szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont
személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes.
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HELYSZÍNI ELJÁRÁS
HELYSZÍNI BÍRSÁG KISZABÁSÁRA
JOGOSULTAK

Rendőrség:
- bármely szabálysértés miatt kiszabhat
- szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt a rendőrség
DE
törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén –
amennyiben ezt e törvény külön említi – helyszíni bírságot szabhat ki:
a) a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
d) a közlekedési hatóság ellenőre,
e) a közterület-felügyelő,
f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
g) az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
h) a halászati őr,
i) a mezőőr,
A g)–i) pontok esetén akkor, ha a közigazgatási szerv alkalmazottja vagy
önkormányzati köztisztviselő, közalkalmazott vagy kormánytisztviselő.

HELYSZÍNI ELJÁRÁS
HELYSZÍNI BÍRSÁG

-

helyszíni intézkedés során az elkövetést elismerővel
szemben van helye

-

ha az eljárás alá volt (a jogkövetkezményekről való
tájékoztatás után!) alírásával tudomásul veszi, akkor nincs
helye jogorvoslatnak

-

mértéke: 5 e Ft – 50 e Ft

-

meg nem fizetése esetén elzárásra vagy közérdekű munkára
kell átváltoztatni

Felülvizsgálat: hivatalból vagy kérelemre jogszabálysértés
esetén módosítás, visszavonás
Panasz az intézkedéssel szemben

Ügyészség: “az ügyész ellenőrzi a szabálysértési hatóságok
eljárásának és intézkedésének törvényességét”
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HELYSZÍNI ELJÁRÁS
Szóbeli figyelmeztetés: a helyszíni bírság kiszabására jogosult a
szabálysértés elkövetését elismerő személlyel szemben szóbeli
figyelmeztetést alkalmazhat, ha a cselekmény oly csekély
mértékben veszélyes a társadalomra, hogy még a helyszíni
bírság kiszabása is szükségtelen.
Helyszíni idézés: a helyszíni bírság kiszabására, illetve
ellenőrzésre jogosult a szabálysértési elzárással nem
büntethető szabálysértés tetten ért elkövetőjét, ha a helyszíni
bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy ha a helyszíni
bírság kiszabása a törvény szerint kizárt, a szabálysértési
eljárás azonnali lefolytatása érdekében az elkövetés helye
szerint illetékes szabálysértési hatósággal egyeztetett, de
legkésőbb öt napon belüli időpontra a helyszínen a
szabálysértési hatóság elé idézheti.
Bíróság elé állítás: a közterület-felügyelő , a természetvédelmi
őr, a halászati őr és a mezőőr olyan szabálysértéseknél, ahol
jogosultak helyszíni bírság kiszabására és elzárással is
bünthető a szabálysértés, a tetten ért személyt az illetékes
járásbíróságra előállíthatják, ha a tárgyalás megtartásának nincs
akadálya.

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK
-

felelősség bizonyítása a szabálysértési hatóságot terheli,
senki sem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására

-

senki sem kötelezhető arra, hogy önmagára terhelő
vallomást tegyen és önmaga ellen bizonyítékot
szolgáltasson

-

az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való
jog, és ezt a szabálysértési hatóság és a bíróság köteles
biztosítani,
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ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI
SZABÁLYOK
Az eljárás alá vont
-

jogosult megismerni, hogy mely cselekmény miatt, milyen
tények és bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési
eljárás

-

Jogosult az eljárási cselekményeknél jelen lenni, az eljárás
bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést
intézhet, a szabálysértési hatóságtól és a bíróságtól
felvilágosítást kérhet, megtekintheti az ügy iratait, azokról
másolatot kérhet, illetve készíthet

-

képviselője lehet a szabálysértési eljárás bármely
szakaszában törvényes képviselője vagy az általa vagy
törvényes képviselője által írásban meghatalmazott
nagykorú személy, a képviselő kérdezési, indítványtételi
és irat megtekintési jogaira az eljárás alá vontra vonatkozó
irányadó

KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK
-

elővezetés: szabályszerű idézésre nem jelenik meg és nem
menti ki előzetesen, átváltott elzárás végrehajtására nem jelenik
meg

-

szabálysértési őrizet: elzárással is büntethető szabálysértések
esetén, a tetten ért személyt, gyorsított bírósági eljárás
lefolytatása céljából – max. 72 óra (meghosszabbítható)

-

ruházat, csomag, jármű átvizsgálása

-

rendbírság

-

lefoglalás: tárgyi bizonyítási eszköz, elkobzását a törvény
elrendeli

PANASZ (kivéve elővezetés): 3 napon belül lehet megtenni a
hatóságnál – ha nem ad helyt neki akkor az ügyészsének továbbítja
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M.G. SZABÁLYSÉRT – HATÁROZAT
M. G. kb. hónap múlva kapott postán egy határozatot, a VIII.
kerületi rendőrkapitányságtól, amiben 15.000,- Ft pénzbírságot
szabtak ki, és elrendelték a lefoglalt kése elkobzását. A
határozatban az szerepelt, hogy 8 napon belül kérheti, hogy a
szabálysértési hatóság az ügyben hallgassa meg.

Mivel egyáltalán nem tudta volna befizetni az összeget, és a
kését is szerette volna visszakapni, elment a
jogsegélyszolgálathoz.
A jogsegélyszolgálaton – mert még szerencsére nem telt le a 8
nap – a jogászok segítettek egy meghallgatás iránti kérelem
megírásában M.G-nek, aki azt személyesen be is vitte a
rendőrkapitányságnak, és ott gondosan átvetette a kérelem
másodpéldányán.

ELJÁRÁS

A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG ELŐTT

Meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat:
ha a tényállás tisztázott és nincs szükség további bizonyítékra,
meghallgatásra – csak iratok alapján határoz (közérekű munka és
elzárás nem szabható ki)

• 8 napon belül lehet kérni, hogy a hatóság hallgassa meg

Meghallgatás:

- ha nincs helye meghallgatás nélküli határozathozatnak
- ha meghallgatás iránt terjesztettek elő kérelmet, határozatát
visszavonhatja (hátrányosabb rendelkezést csak új bizonyíték alapján
hozhat)
• 8 napon belül kifogást lehet benyújtani – ha tárgyalást is akar, azt kérni
kell!
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ELJÁRÁS

A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG ELŐTT

Kifogás alapján:
- elutasítja: ha elkésett vagy nem a jogosulttól származik,
- határozatát visszavonja/megváltoztatja (eljárás alá vont
javára!): új tény vagy új bizonyíték alapján
• 8 napon belül ismételt kifogást lehet előterjeszteni, de csak a
megváltoztatással értintett megállapításokkal szemben

Ha szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozatát
nem változtata meg, akkor megküldi az illetékes
járásbíróságnak.

ELJÁRÁS
A BÍRÓSÁG ELŐTT

Iratok megvizsgálása: különböző intézkedéseket tehet a
bíróság + ha jogszabálysértést észlel, akkor új eljárás
lefolytatását rendeli el.
• ha nincs helye a meghatározott intézkedéseknek, akkor érdemben
elbírálja a kifogást

Ha a kifogásban nem kérték tárgyalás tartását, és a bíróság
sem tartja szükségesnek tárgyalás tartását, és az eljárás az
iratok alapján lefolytatható, akkor az iratok alapján bírálja el.
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A BÍRÓSÁG
HATÁROZATAI
A bíróság ügydöntő végzésével a szabálysértési hatóság határozatát
• hatályban tartja: ha a kifogás alaptalan,
• az eljárás alá vont javára megváltoztathatja: új tény vagy új bizonyíték alapján –
(a szabálysértési hatóság által megállapított rendelkezéseknél hátrányosabbat
akkor hozhat, ha az új bizonyíték alapján új tényt állapít meg, ami miatt
súlyosabb minősítést vagy jelentős mértékben súlyosabb büntetést kell
alkalmazni)
• megváltoztatja: ha a szabálysértési hatóság helytelenül alkalmazott jogszabályt

A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ
SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Bíróság hatáskörébe tartozik – a rendőrség előkészítő eljárást
folytat le - az előkészítő eljárás iratait + jelentését megküldi a
bíróságnak
-

ha az iratok alapján a tényállás tiszázott és meghallgatás nem
szükséges, a bíróság határozatot hoz: büntetés, intézkedés –
elzárást és közérdekű munkát nem lehet!

-

ha őrizetben van az eljárás alá vont, akkor ennek nincs helye!

-

8 napon belül lehet kérni tárgyalás tartását – ha nem kérik, a
döntés jogerős és végrehajtható

Tárgyalás:
-

ha nincs helye tárgyalás nélküli határozatnak

-

ha a bíróság szükségesnek látja

-

ha kérik a tárgyalás tartását

15

ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ
SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Tárgyalás alapján a bíróság végzéssel
-

megszünteti a szabálysértési eljárást

-

megállapítja az eljárás alá vont felelősségét és büntetés szab
ki, intézkedést alkalmaz

8 napon belül halasztó hatályú fellebbezést lehet benyújtani,
amit a törvényszék bírál el, aki a járásbíróság végzését
-

hatályban tartja,

-

megváltoztatja (az eljárás alá vont terhére csak akkor lehet,
ha a rendő rség fellebbez súlyosbításért)

-

hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti, vagy a
járásbíróságot új eljárásra utasítja

ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETŐ
SZABÁLYSÉRTÉSEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Az elzárással is büntethető szabálysértés miatt őrizetbe vett
személyt a rendőrség gyorsított eljárás megtartása céljából bíróság
elé állíthatja: a tárgyaláson átadja a bizonyítási eszközöket és
szóban előterjeszti a feljelentését
A bíróság:
-

nem tart tárgyalásást, ha az őrizetbevétel feltételei nem álltak
fenn, vagy több, mint 72 óra eltelt

-

tárgyalást tart, ha nincs akadálya és

Végzéssel
-

megszünteti az eljárást,

-

megállapítja a szabálysértésért való felelősséget, büntetést szab
ki, intézkedést alakalmaz

A végzés kihirdetése után a felek nyilatkoznak, hogy fellebbeznek-e,
a fellebbezést a törvényszék bírálja el.
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M.G. SZABÁLYSÉRT
MEGHALLGATÁS
A meghallgatásra M.G. elment, ott voltak az intézkedő rendőrök is, és a
jegyzőkönyv, amit az intézkedéskor vettek fel.
M.G. elmondta, hogy a kést azért hordta magával, mert evéshez szokta
használni, nem tudta, hogy 8 cm pengehossz felett az már közbizonságra
különösen veszélyes eszköz, és azt is, hogy többet nem hord majd ilyen
kést magával közterületen. Azt is elmondta, hogy hajléktalanként él, nem
tudná kifizetni a 15.000,- Ft pénzbírságot. A meghallgatást tartó tiszt
kérdésére elmondta, hogy a kést jobb zsebében hordta újságpapírba
csomagolva.
Az intézkedő rendőrök tanúvallomásában és a jegyzőkönyben leírtakban
több ellentmondás volt, egyikük a jobb zsebre emlékezett, másikuk nem,
egyikük azt mondta, hogy nem volt becsomagolva, a másik emlékezett az
újságpapírra, és az egyikük úgy vallott, hogy M.G. azt mondta, hogy
önvédelemből hordja magával a kést.
A rendőrkapitányság a meghallgatás alapján visszavonta korábbi
határozatát, és a pénzbírság kiszabását mellőzte.
Az elkobzást fenntartotta, mert “a kés birtoklása jogszabályba ütközik.”

BÜNTETÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
Elzárás
a törvényben meg vannak határozva azok a szabálysértések,
amik miatt ki lehet szabni
- csak bíróság szabhatja ki
- tartama: 1 - 60 nap (őrizet teljes idejét + a szabálysértéssel
összefüggésben elrendelt 4 órát meghaladó tartamú előálltás
tartamát be kell számítani: minden megkezdett óráját 1 órának)
Nincs helye szabálysértési 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 várandósság negyedik hónapját elérő nő,
c) tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő
szülő,
d) fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást
igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.
-

17

BÜNTETÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
Pénzbírság:
-

mértéke: 5 e – 150 e Ft, ill. elzárással is büntethető szabsértések
esetén 300 e Ft (őrizet teljes idejét + a szabálysértéssel
összefüggésben elrendelt 4 órát meghaladó tartalú előálltás
tartamát be kell számítani: minden megkezdett óráját 200 Ft-nak)

-

meg nem fizetése esetén elzárásra változtatja a bíróság: 5 e
Ft/nap, 5 ezerrel nem osztható részét nem kell figyelebe venni

Nem lehet átváltani, ha
-

nem lenne helye elzárásnak,

-

közérdekű munkával megváltották (5 e Ft/6 óra, nem osztható
részét nem kell figyelembe venni)

A szabálysértési hatóság határozatában tájékoztatja az eljárás alá
vont személyt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával
történő megváltásáról. A határozatban a tájékoztatásnak ki kell
terjednie arra, hogy ha az eljárás alá vont személy a pénzbírságot
nem fizeti meg, helyébe milyen tartamú közérdekű munka lép,
valamint arra is, hogy a közérdekű munka végrehajtása céljából az
állami foglalkoztatási szervnél kell jelentkeznie.

BÜNTETÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
Közérdekű munka:
- tartama: 6-180 óra (őrizet teljes idejét + a szabálysértéssel
összefüggésben elrendelt 4 órát meghaladó tartalú előállítás
tartamát be kell számítani: minden megkezdett óráját 1 órának)
- nem szabható ki, ha nem lenne helye elzárásnak

- ha nem tesz eleget, akkor elzárásra változtatja a bíróság: 6
óra/nap, ha nem marad 6 óra, akkor nem lehet átváltani
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BÜNTETÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
Intézkedések:
-

járművezetéstől eltiltás

-

elkobzás

-

kitiltás

-

figyelmeztetés

BÜNTETÉSEK, INTÉZKEDÉSEK
Büntetések kiszabása, intézkedések alkalmazása:
-

a büntetések önállóan és egymás mellett is kiszabhatóak, de
elzárás mellett nem szabható ki közérdekű munka

-

egyes tényállások esetén maga a törvény megállapíthat
további feltételeket a kiszabással kapcsolatban

-

egyes tényállások esetén maga a törvény megállapíthatja
egyes büntetések vagy helyszíni bírság kiszabásának
kizártságát

-

az intézkedések önállóan, egymás vagy büntetések mellett is
alkalmazhatóak, de figyelmeztetés mellette csak elkobzás
alkalmazható,

-

figyelembe kell venni az elk. megelőző 2 éven belüli
felelősségre vonást

-

enyhítő körülmény a hatóságokkal való együttműködés

-

elzárás helyett bármilyen más büntetést vagy intézkedést
lehet alkalmazni,
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