
ELŐSZÓ

A 2012 tavaszán hatályba lépett szabálysértési kódex – melyhez ezúttal 
nem tartozik az egyes szabálysértésekről szóló rendelet – több szempont-
ból szakít a korábbi szabályokkal és joggyakorlattal is. Az a tény, hogy a 
törvényhozó a szabálysértés fogalmát megváltoztatva, azt egységesen kri-
minális cselekményként határozta meg, s ezen irányvonal mentén kigyom-
lálta a szabálysértések közül azon cselekményeket, amelyeket a szabály-
sértési jog és az igazgatási jogszabályok is szankcionálni rendeltek, vala-
mint megszüntette az önkormányzatok szabálysértési rendeletalkotási jo-
gát, már jelzi az új irányt. Emellett a szabálysértési jog szabályozásának 
és a szabálysértések miatt eljáró fórumok rendszerének egyszerűsítése ön-
magában igen fontos újítást jelentett, az ugyanis megszokottá vált, hogy a 
szabálysértési  jog  minden,  többé-kevésbé  jelentős  átalakítása  az  addigi 
rendszert  csak bonyolította.  Az új  törvény eltért  ettől  a  hagyománytól, 
mert  célja  a  szabálysértési  jog  egyszerűsítése,  a  szabálysértési  eljárás 
gyorsítása volt. Mindez számos vitát váltott ki, és a törvény kritikusai – 
legtöbbször – indokolt bírálatokat fogalmaztak meg a jogalkotóval szem-
ben. Az egyszerűsítési és gyorsítási törekvés azonban vitathatatlanul pozi-
tív, függetlenül attól, hogy egyéb kérdésekben a törvény mennyire kifogá-
solható. 

Kevésbé  egyértelmű,  vajon  pozitív  vagy negatív  fejlemény-e  a  tör-
vényből – különösen a módosítások után – kiderülő azon igyekezet, hogy 
közelebb hozzák a szabálysértési jogot a büntetőjoghoz (ahonnét az 1950-
es években levált, és amitől függetlenül fejlődött). A jogág elméleti műve-
lői ugyanis nem egységesek sem abban, hogy a szabálysértési jogot igen 
határozottan elkülönítsék a büntetőjogtól, sem pedig abban, hogy a régi 
trichotomikus büntetőjogi rendszer visszaállítását szorgalmazzák. E kér-
dést viszont jóformán egyikük sem tudja megkerülni, s a választ ki-ki saját 
szakmai meggyőződése alapján adja meg rá, ami természetszerűleg az ál-
láspontok összeütközésével jár.

A hatályos szabálysértési kódex számozása 2012-t tünteti fel a törvény 
születési évének, noha azt az Országgyűlés már a 2011. december 23-i 
ülésén megszavazta. Kihirdetésére viszont csak 2012. január 6-án került 
sor. Úgy tűnik, azonban, hogy a törvényt kísérő anomáliák közül a meg-
születése körüli időbeli „furcsaságok” csupán a nem túl szerencsés kezde-
tet jelentették. 

Az időbeli bonyodalmakat – a tartalomra is kihatóan – tovább fokozta, 
hogy az Sztv.-t már a hatályba lépése előtt is módosították, valamint azóta 
is többször, s egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság is vizsgálja, vizs-
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gálta. A legjelentősebb a 2012. évi XXXI. törvényben kihirdetett novella, 
amely komoly változtatásokat  eredményezett  az  eredeti  törvényszöveg-
ben. Ami viszont a törvény tartalmát illeti, az már az első változatból is 
nyilvánvaló  volt,  hogy a  jogalkotó  a  szabálysértési  jog  újradefiniálását 
tűzte ki célul. 

Ez a könyv nem az elméleti kérdések eldöntését, még csak nem is a vi-
tatható megoldások exponálását tűzte ki célul. Sokkal inkább irányul arra, 
hogy a szabálysértési jogot, azon belül pedig különösen a szabálysértési 
eljárást érintő változásokat tárgyalva segítse a felhasználót a nem éppen 
egyszerű  szabályozás  kacskaringói  közötti  eligazodásban.  Anyagi  jogi 
kérdésekkel csak a feltétlenül szükséges mértékben foglalkozik – elsősor-
ban azért, mert a 2012. április 15-étől, a törvény hatályba lépésétől eltelt 
időben még nem alakult ki az a szilárdnak mondható gyakorlat, amelynek 
alapján a törvény szükségképpen szűkszavúan fogalmazott különös részi 
tényállásainak részletes elemzése lehetővé vált volna. A törvényszövegnek 
a gyakorlat által nyújtott támpont nélküli magyarázata legfeljebb dogmati-
kai  elemzés lehetne,  ami  önmagában nem sok újdonságot  nyújthatna a 
jogban  járatos  olvasónak.  A szabálysértési  anyagi  jog  tárgyalásában  a 
munka a változások és a jellemző tendenciák bemutatására összpontosít. 

Az általános szabálysértési anyagi jogi szabályok jelentősen szigorod-
tak, mind az egyes szankciók mértékét, mind az elzárás – az ismételt elkö-
vetésre vonatkozó szabályok által lehetővé tett – szélesebb körben történő 
alkalmazását tekintve. A szabálysértési jog szankciórendszerét és a bünte-
téskiszabási rendelkezéseket a könyv részletesebben elemzi – rávilágítva 
az esetleges anomáliákra is.

Ami az eljárási szabályokat illeti, mindenekelőtt a szabálysértések elbí-
rálására hivatott fórumrendszer egyszerűsítése említendő. A korábbi sza-
bályozáshoz  képest  új  általános  szabálysértési  hatóság  lépett  színre:  a 
jegyző helyett átmenetileg a területi kormányhivatalok, 2013. január 1-jé-
től a járási hivatalok látják el ezt a feladatot. Speciális szabálysértési ható-
ságként jár el a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. 
Továbbra is a bíróság az elbíráló fórum az elzárással is büntethető sza-
bálysértések esetében. Megnőtt a helyszíni bírságolás jelentősége, és a tör-
vény számos szabálya az eljárás helyszínen történő elintézését helyezi elő-
térbe. A rendőrség szerepe hangsúlyosabbá vált, mert egyrészt általános 
helyszíni bírságolási jogkört kapott, másrészt pedig az általa folytatott elő-
készítő eljárás – a bíróság elé állítás kivételével – már nemcsak a tulajdon 
elleni, hanem valamennyi elzárással is büntethető szabálysértés esetében 
kötelező. A gyorsítási törekvések jegyében a tetten ért elkövetőt a rendőr-
ségen kívül egyes helyszíni bírság kiszabására jogosult személyek (példá-
ul a természetvédelmi őr vagy a mezőőr) is a bíróság elé állíthatják.
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A könyv a szabálysértési eljárás dogmatikai-logikai összefüggéseinek a 
megvilágításával, a szabálysértési eljárás alapelveinek, alanyainak, a bizo-
nyítás szabályainak, a kényszerintézkedéseknek, a különböző eljárási for-
máknak a bemutatásával nyújthat fogódzókat a jogterület megismerésé-
hez. Nem foglalkozik viszont bővebben a szabálysértési jog kereteibe már 
nem tartozó, az önkormányzatok által meghatározható „kirívóan közös-
ségellenes  magatartások” problematikájával,  beleértve a  fogalom sorsát 
vagy szükségességét is, illetve a korábban a szabálysértési jogba tartozó,  
de onnan az új törvénnyel kikerült fogalmakkal, tényállásokkal sem.

Használatát az olvasó – legyen az joghallgató, szakvizsga előtt álló 
kezdő jogász, tapasztaltabb jogalkalmazó vagy csupán érdeklődő – szá-
mára különböző megoldások segítik. Ilyenek a margón elhelyezett szö-
vegdobozok, amelyek utalnak az adott szövegrészben érintett legfonto-
sabb kérdésre; a jogok, kötelezettségek, feladatok, feltételek stb. rend-
szerint gondolatjellel bevezetett, pontokba szedett felsorolása; az egyes 
megoldások szükség szerint elméleti magyarázatokkal való ellátása; az 
eljárások menetét  személtető  folyamatábrák,  valamint  a  különös  részt 
tartalmazó ötödik rész. 

A Kiadó által a szerzővel szemben támasztott egyik legfontosabb elvá-
rás az volt, hogy a munka a kézirat lezárásakor lehetőség szerint a hatá-
lyos tételes jogot mutassa be. Miután a törvény új, a gyakorlata még ala-
kulóban van. Az már kevésbé természetes, ám a mai jogalkotási metódust 
ismerve tény, hogy a szövege sem végleges. Így előfordulhat, hogy mire a 
könyv az olvasó kezébe kerül, a jogalkotói fürgeség olyan újításokat vezet 
be, melyeket a könyv a szerző és a Kiadó legjobb erőfeszítései ellenére 
sem tárgyalhat.  A jelenleg látható legfontosabb módosításokat  azonban, 
melyek az új Btk.-val együtt lépnek hatályba, a könyv már lábjegyzet for-
májában tartalmazza.

Budapest, 2013. január

Király Eszter
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