
TARTALOMJEGYZÉK

A Kiadó előszava...................................................................................................................3

I. Büntetés-végrehajtási jog...............................................................................................4

1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés  a végrehajtás iránt 
és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának elévülését 
félbeszakító intézkedések*.............................................................................................4
1.1. A büntetés és az intézkedés végrehajthatósága.........................................................4

A határozatok végrehajtása kapcsán a bíróságra és az ügyészre háruló feladatok. . .6
1.2. Intézkedések a büntetőjogi szankciók végrehajtása érdekében.................................7
1.3. A végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának elévülését 

félbeszakító intézkedések...........................................................................................10
2. A büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartozó eljárások, eljárásának

speciális szabályai. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen, 
annak elbírálása............................................................................................................12
2.1. A büntetés-végrehajtási bíró feladatai.....................................................................12
2.2. A büntetés-végrehajtási bíró eljárása.......................................................................18
2.3. Jogorvoslat a büntetés-végrehajtási bíró végzése ellen...........................................20

3. Halasztás a büntetés végrehajtásának megkezdésére*.............................................21
3.1. A szabadságvesztés, elzárás, javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása. .21
3.2. Halasztás közérdekű munka esetén.........................................................................24
3.3. Halasztás és részletfizetés engedélyezése pénzbüntetés, rendbírság és az államot

illető bűnügyi költség esetén......................................................................................25
4. A feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, előkészítése, elbírálása.................27

5. A feltételes szabadság kizárása a letöltés megkezdésének elmulasztása miatt. 
A feltételes szabadság megszüntetése..........................................................................32
5.1. A feltételes szabadság kizártsága a letöltés meg nem kezdése miatt.......................32
5.2. A feltételes szabadság megszüntetése......................................................................32

6. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje. A büntetés-végrehajtási szervezet 
felépítése. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása...................................36
6.1. A szabadságvesztés végrehajtásának rendje............................................................36
6.2. A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése...........................................................38
6.3. A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása..................................................43

7. A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása. Enyhébb 
végrehajtási szabályok alkalmazása...........................................................................46
7.1. A szabadságvesztés fokozatának utólagos meghatározása......................................46
7.2. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása.........................................................47

8. A szabadságvesztés félbeszakítása. Átmeneti csoport, gyógyító-nevelő csoport.....52
8.1. A szabadságvesztés félbeszakítása..........................................................................52
8.2. Átmeneti csoport......................................................................................................56
8.3. Gyógyító-nevelő csoport.........................................................................................58

331



9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*................................................59
9.1. Az elítéltek jogai......................................................................................................59

9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő jogok..................................59
9.1.2. A szabadságvesztés végrehajtása alatt módosuló jogok.................................60
9.1.3. Az elítélt változatlan jogai...............................................................................62
9.1.4. Az elítélt büntetés-végrehajtási jogviszonyból származó jogai.......................64
9.1.5. Az elítéltet megillető egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése.....................68

9.2. Az elítéltek kötelességei..........................................................................................69
9.3. Az elítéltek nevelése................................................................................................72

10. Az elítélt jutalmazása. Az elítélttel szemben alkalmazható fegyelmi 
fenyítések, kényszerítő eszközök.................................................................................76
10.1. Az elítélt jutalmazása.............................................................................................76
10.2. Fegyelmi fenyítések...............................................................................................79
10.3. Kényszerítő eszközök............................................................................................80

11. Befogadás a bv. intézetbe. Szabadítási eljárás*.........................................................85
11.1. Befogadás a büntetés-végrehajtási intézetbe.........................................................85
11.2. Az elítélt szabadítása.............................................................................................91
11.3. A fiatalkorúakra vonatkozó speciális rendelkezések.............................................95
11.4. A nem magyar állampolgár elítéltekre vonatkozó speciális rendelkezések...........96

12. Az elítéltek elhelyezése. A fogvatartás rendje és biztonsága. Az elítélt 
munkáltatása, képzése..................................................................................................97
12.1. Az elítéltek elhelyezése.........................................................................................97
12.2. A fogvatartás rendje és biztonsága......................................................................100
12.3. Az elítéltek munkáltatása, képzése......................................................................105

13. A közérdekű munka végrehajtásának szabályai. A halasztás és félbeszakítás, 
a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre és végrehajthatósága 
megszűnése megállapításának szabályai...................................................................113
13.1. A közérdekű munka végrehajtása........................................................................113

13.1.1. A közérdekű munka kiszabása, a munkahely kijelölése, a munka tartama. 113
13.1.2. Halasztás a közérdekű munka végrehajtására............................................123

(részletesen: ld. 3. tétel 3.2. pont)
13.1.3. A közérdekű munka félbeszakításának szabályai........................................123
13.1.4. A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése.............................124
13.1.5. A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztés büntetésre................125

13.2. A jóvátételi munka végrehajtása..........................................................................128
14. A pénzbüntetés végrehajtása. A halasztás, részletfizetés és a pénzbüntetés 

átváltoztatása szabadságvesztésre szabályai............................................................129
14.1. A pénzbüntetés végrehajtása...............................................................................129
14.2. A halasztás, részletfizetés szabályai:...................................................................131

(ld. 3. tétel 3.3. pont)
14.3. A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre..............................................131

15. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, a 
sportrendezvények látogatásától való eltiltás, a kiutasítás és a közügyektől 
eltiltás végrehajtása....................................................................................................134
15.1. A foglalkozástól és a járművezetéstől eltiltás......................................................135
15.2. A kiutasítás..........................................................................................................138

332



15.3. A közügyektől eltiltás..........................................................................................140
15.4. A kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás................................142

16. A kényszergyógykezelés végrehajtása......................................................................143

17. A vagyonelkobzás foganatosítása, az elkobzás és az elektronikus adat 
végleges hozzáférhetetlenné tételének végrehajtása*..............................................148
17.1. Az elkobzás végrehajtása....................................................................................148
17.2. A vagyonelkobzás végrehajtása...........................................................................149
17.3. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele....................................150

18. A pártfogó felügyelet végrehajtásának általános szabályai, előkészítése és a 
nevelési terv. A pártfogó felügyelő feladatai, a pártfogolt kötelességei. 
Az elítéltek utógondozása...........................................................................................153
18.1. A pártfogó felügyelet végrehajtásának általános szabályai.................................153
18.2. Az elítéltek utógondozása....................................................................................161

19. A pártfogó felügyelet magatartási szabályai és annak megváltoztatása. 
A pártfogó felügyelet megszüntetése. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete. 
A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén.....................164
19.1. A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megváltoztatása.......................164
19.2. A pártfogó felügyelet megszüntetése...................................................................165
19.3. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete........................................................................166
19.4. A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén..................169

20. A javítóintézeti nevelés végrehajtása........................................................................170
20.1. A javítóintézeti nevelés végrehajtási szabályai...................................................171

20.1.1. Javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú jogai.........................................177
20.1.2. A javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú kötelességei...........................180

20.2. Ideiglenes elbocsátás szabályai...........................................................................180
20.3. Az utógondozás fontosabb szabályai...................................................................183

21. Az előzetes letartóztatás végrehajtása*....................................................................184
21.1. A végrehajtás helye.............................................................................................184
21.2. Az előzetes letartóztatás végrehajtási szabályai..................................................185
21.3. Az előzetes letartóztatott jogi helyzete................................................................192

21.3.1. Az előzetes letartóztatott jogai.....................................................................193
21.3.2. Az előzetes letartóztatott kötelességei.........................................................198

21.4. A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő rendelkezések................................................198
22. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtása

és azok különös szabályai*.........................................................................................202
22.1. Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtásának közös szabályai.............202
22.2. Az elzárást töltő elítélt/elkövető helyzete............................................................205

22.2.1. Az elzárást töltő elítélt/elkövető jogai.........................................................205
22.2.2. Az elzárást töltő elítélt/elkövető kötelességei..............................................206

22.3. Az elzárás büntetés végrehajtási szabályai..........................................................206
22.4. A szabálysértési elzárás végrehajtási szabályai...................................................210

333



II. Szabálysértési jog.........................................................................................................215

23. A szabálysértés fogalma. A szabálysértés büntethetőségének elévülése 
(relatív és abszolút elévülés). A Szabs. tv. büntetési rendszere..............................215
23.1. A szabálysértés fogalma......................................................................................215

23.1.1. A cselekmény...............................................................................................216
23.1.2. Tényállásszerűség........................................................................................216
23.1.3. Büntetendőség.............................................................................................216
23.1.4. Jogellenesség (társadalomra veszélyesség).................................................217
23.1.5. A bűnösség...................................................................................................217

23.2. A szabálysértés büntethetőségének elévülése......................................................217
23.3. A Szabs. tv. büntetési rendszere..........................................................................219

23.3.1. Büntetések....................................................................................................220
23.3.1.1. A szabálysértési elzárás.......................................................................220
23.3.1.2. A pénzbírság........................................................................................222
23.3.1.3. A közérdekű munka.............................................................................223

23.3.2. Intézkedések.................................................................................................225
23.3.2.1. A járművezetéstől eltiltás....................................................................225
23.3.2.2. Az elkobzás.........................................................................................226
23.3.2.3. A kitiltás..............................................................................................227
23.3.2.4. A figyelmeztetés..................................................................................228

23.4. A halmazati büntetés...........................................................................................229
23.4.1. Halmazati büntetés elzárással is büntethető szabálysértés esetén..............229
23.4.2. Halmazati büntetés elzárással nem büntethető szabálysértések esetén......229
23.4.3. Az elzárással büntethető és elzárással nem büntethető szabálysértések 

halmazata............................................................................................................229
23.4.4. Fix bírsággal sújtandó közlekedési szabálysértések halmazata..................230

24. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok. A bíróság mint szabálysértési ügyekben 
eljáró hatóság. A bíróság hatásköre és illetékessége*.............................................230
24.1. A szabálysértés miatt eljáró hatóságok................................................................230

24.1.1. A bíróságok..................................................................................................231
24.1.2. A szabálysértési hatóságok..........................................................................231

24.1.2.1. Általános hatáskörű szabálysértési hatóság: a járási hivatal...............231
24.1.2.2. Speciális hatáskörű szabálysértési hatóságok: a rendőrség és a 

NAV vámszerve.............................................................................................231
24.2. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak..............................................................231
24.3. A bíróság mint szabálysértési ügyekben eljáró hatóság......................................232

24.3.1. A bíróság különböző hatáskörei..................................................................233
24.3.1.1. A bíróság mint jogorvoslati fórum......................................................233
24.3.1.2. A bíróság mint első és másodfokú szabálysértési hatóság..................233
24.3.1.3. A bíróság mint rendkívüli jogorvoslati fórum.....................................233
24.3.1.4. A bíróság mint egyes szabálysértési szankciók végrehajtásáért 

felelős szerv...................................................................................................233
24.4. A bíróság illetékessége........................................................................................234

24.4.1. Az általános illetékesség..............................................................................235
24.4.2. A versengő illetékesség................................................................................235
24.4.3. A kijelöléses illetékesség..............................................................................235

334



24.4.4. A megelőzés elve..........................................................................................235
24.4.5. Az illetékességi összeütközés.......................................................................235

25. A szabálysértési eljárásban részt vevő személyek...................................................236
25.1. Az eljárás alá vont személy.................................................................................236
25.2. Az eljárás alá vont személy képviselője..............................................................237
25.3. A sértett...............................................................................................................239
25.4. A sértett képviselője............................................................................................240

26. Kényszerintézkedések a szabálysértési eljárásban..................................................241
26.1. Az elővezetés.......................................................................................................241
26.2. Szabálysértési őrizet............................................................................................243
26.3. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása...............................................................244
26.4. A lefoglalás..........................................................................................................245
26.5. A rendbírság........................................................................................................249

27. A szabálysértési eljárás megindulása. A feljelentés elutasítása. Ügyintézési 
határidő. A szabálysértési eljárás felfüggesztése. A szabálysértési eljárás 
megszüntetése*............................................................................................................250
27.1. A szabálysértési eljárás megindulása...................................................................250
27.2. A feljelentés elutasítása.......................................................................................252
27.3. Ügyintézési határidő............................................................................................254
27.4. A szabálysértési eljárás felfüggesztése................................................................254
27.5. A szabálysértési eljárás megszüntetése................................................................256

28. A szabálysértési hatóság határozatai........................................................................257
28.1. A határozat...........................................................................................................258
28.2. A határozat közlése..............................................................................................258
28.3. A határozat tartalma.............................................................................................259
28.4. A határozat kijavítása és kiegészítése..................................................................259

29. Helyszíni eljárás*........................................................................................................260
29.1. A helyszíni eljárás szabályai................................................................................262
29.2. Helyszíni bírságolás hivatalbóli és kérelemre történő felülvizsgálata.................263
29.3. Gépjárművezető távollétében kiszabható helyszíni bírság..................................265
29.4. Helyszíni idézés, értesítési kötelezettség.............................................................266

30. Jogorvoslat a szabálysértési hatóság határozatával szemben................................268
30.1. A kifogás benyújtása...........................................................................................268
30.2. Általános szabályok a bíróság előtti eljárásban...................................................270
30.3. Intézkedések a kifogás alapján............................................................................270
30.4. A kifogás elintézése tárgyalás tartása nélkül.......................................................271
30.5. A kifogás elintézése tárgyaláson.........................................................................271
30.6. A szabálysértési tárgyalás szabályai....................................................................273
30.7. A kifogás elbírálása tárgyában hozott ügydöntő végzés......................................275

31. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre és az elbírálásukra 
vonatkozó általános szabályok*................................................................................277
31.1. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértésekre vonatkozó 

szabályok..................................................................................................................277
31.1.1. Előkészítő eljárás.........................................................................................277
31.1.2. A bíróság eljárása.......................................................................................279

335



31.1.2.1. Meghallgatás nélküli eljárás................................................................281
31.1.2.2. Tárgyalás tartása..................................................................................282
31.1.2.3. Fellebbezés a bíróság tárgyaláson hozott végzésével szemben...........283

31.1.3. A bíróság elé állítás.....................................................................................284
31.1.4. A helyszíni bírság kiszabására jogosultak által történő bíróság elé állítás285

31.2. Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések.......................................288
31.2.1. Magánlaksértés............................................................................................288
31.2.2. Önkényes beköltözés....................................................................................288
31.2.3. Távoltartó határozat szabályainak megszegése..........................................288
31.2.4. Rendzavarás................................................................................................288
31.2.5. Garázdaság.................................................................................................289
31.2.6. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése........................................289
31.2.7. Tiltott prostitúció.........................................................................................289
31.2.8. Veszélyes fenyegetés....................................................................................289
31.2.9. Feloszlatott egyesület tevékenységében való részvétel................................289
31.2.10. Valótlan bejelentés....................................................................................290
31.2.11. Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás......290
31.2.12. Járművezetés az eltiltás tartama alatt.......................................................290
31.2.13. A tulajdon elleni szabálysértés..................................................................290
31.2.14. Jogosulatlan vadászat...............................................................................292
31.2.15. Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés....................................................292

32. Panasz. Ügyészi törvényességi felügyelet. A perújítás............................................292
32.1. Panasz a szabálysértési hatóság határozatával szemben......................................292
32.2. Ügyészi törvényességi felügyelet........................................................................293
32.3. A perújítás...........................................................................................................295

32.3.1. A perújítás okai...........................................................................................295
32.3.2. A perújítási kérelem.....................................................................................298
32.3.3. A perújítási eljárás......................................................................................299

33. Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben 
alkalmazott jogszabályt érintő határozata alapján.................................................301

34. A szabálysértési határozatok végrehajtása*............................................................303
34.1. A határozat jogereje.............................................................................................303
34.2. A szabálysértési elzárás végrehajtása..................................................................304
34.3. A pénzbírság, a helyszíni bírság, a szabálysértési költség, a rendbírság, 

valamint az okozott kár végrehajtása.......................................................................305
34.4. A közérdekű munka végrehajtása........................................................................309

34.4.1. A közérdekű munka foglalkoztatói nyilvántartása......................................311
34.5. A járművezetéstől eltiltás végrehajtása...............................................................313
34.6. Elkobzás végrehajtása.........................................................................................313
34.7. Méltányosság.......................................................................................................314
34.8. A végrehajtás felfüggesztése...............................................................................315

2014-es kiegészítés.............................................................................................................317

336


