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Változások a szabálysértési törvényben
Az Országgyűlés a múlt év végén módosította a szabálysértésekről szóló 1999.évi LXIX. számú
törvényt, a szigorítások 2012. április 15-től lépnek hatályba. A Belügyminiszter indoklásában utalt
arra, hogy a lakosság mindennapi életét befolyásoló szabályszegések visszaszorítása érdekében olyan
hatékony és gyors eljárásokat dolgoznak ki a hatóságok részére, amelyek a felelősségre vonást már a
helyszínen, illetve az elkövetéstől számított 30 napon belül lehetővé teszik. Előnye, hogy az eljárási
cselekmények indokolatlanul nem húzódnak el, az elkövető és környezete rövid időn belül szembesül
a következményekkel. Az elkövetők számára visszatartó erővel bírhat, hogy megemelték a
helyszínbírság összegét, bevezetik a szabálysértési eljárásban a „visszaeső” fogalmát.
„Visszaeső”-ként súlyosabb a büntetés- valamint büntetésként kiszabható lesz közmunka is.
Változás lesz az eljáró hatóságokban is, továbbá a szabálysértési és a büntetőeljárás közötti értékhatár
20.000 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedik.
A FONTOSABB VÁLTOZÁSOK
Kutyapiszokért akár 70.000.-Ft bírság!
Feltehetően visszatartó erővel fog hatni, hogy a helyszíni bírság összege jelentősen megemelkedik
mivel a minimum összeg ötezer forint lesz, a maximum ötvenezer forintra ugrik. Ismételt elkövetés
esetén lehet hetvenezer forint is.
Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy aki a felügyelete alatt lévő háziállat által közterületen okozott
szennyezést nem szünteti meg (azt nem szedi össze) akár 70.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal
sújtható.
A jövőben minden szabálysértés helyszínen bírságolható lesz, és ezen összegek szerényebbek az
utólag kiszabható szabálysértési bírságoknál.
A rendőrség által szabálysértési eljárásban kiszabható pénzbírság maximuma jelentősen
megemelkedik, valamennyi cselekmény vonatkozásában egységesen 150.000 Ft lesz.
A tettenérés esetén a szabálysértő meghallgatása nélkül is lehetőség van határozathozatalra, 2011
évben az ügyek közel 90 %-ában a hatóság nem folytatott le bizonyítási eljárást, döntését a feljelentő
által rendelkezésére bocsátott bizonyítékok alapján hozta meg.
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„Ugorhat” a jogosítvány parkolási szabályok megsértése esetén!
Az elzárással is sújtható szabálysértések esetén 300.000.-Ft-ra nő a pénzbírság. Ráadásul, akit
elzárással sújtható szabálysértés elkövetésén tetten érnek vagy
2 napon belül elfogásra kerül, 72 óra időtartamra őrizetbe
vehető, hogy ez időn belül közvetlenül bíróság elé lehessen
állítani! A „visszaesők” rosszabbul járhatnak!
A közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések esetén,
amennyiben két éven belül legalább két ízben már történt
felelősségre vonás, akkor bevonják a jogosítványt, jogi nyelven
szólva a hatóságnak járművezetéstől eltiltást kell alkalmazni.
A büntetési tételek emelhetők amennyiben több szabálysértés
miatt indult eljárás, így a 300.000.- Ft-ból 450.000.- Ft is lehet.
Ha az eljárás alá vont személyt a szabálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hónapon belül
pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt legalább két ízben jogerősen felelősségre vonták, az újabb
pénzbírsággal büntethető szabálysértési ügyben hatvan napig terjedő szabálysértési elzárás büntetés is
kiszabható.
Aki nem fizeti ki a bírságot büntetését elzárásra átváltoztathatják, 5.000.- Ft értéknek felel meg egy
napi elzárást.
A hajléktalanok büntetése is több százezer forintra rúghat.
A törvény szavai szerint az, aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik pénzbüntetéssel sújtható,
mely akár 300.000.- Ft is lehet feltéve, hogy az adott településen van hajléktalan ellátás. Sőt az
elzárással sújtható szabálysértésnél halmazatban az összeg elmehet 450.000.- Ft-ig is.
Közérdekű munka
A közérdekű munka önálló büntetés lesz ugyanúgy, mint a szabálysértési elzárás vagy a pénzbírság.
A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság közérdekű munkával (napi tétele 6 óra/5.000.Ft) történő megváltása érdekében az elkövető jelentkezhet az állami foglalkoztatási intézménynél.
Kitiltást is alkalmazhat a sportlétesítményből a hatóság az ilyen jellegű rendezvényeken való
részvétellel összefüggő szabálysértés kapcsán.
Illetékességi változások
A polgármesteri hivatalok helyett a megyei kormányhivatal lesz az általános szabálysértési hatóság.
Elzárással is sújtható szabálysértéseknél az elkövetés helye szerint illetékes bíróság jár el, fellebbezés
esetén a törvényszék (a volt megyei bíróság).
A rendőrségnek valamennyi elzárással is sújtható szabálysértés esetén előkészítő eljárást kell
folytatnia, illetve továbbra is eljár a közlekedéssel összefüggő szabálysértések esetén. A vámmal
kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az illetékes.
Érdemes lesz a jövőben jobban odafigyelni, mert a szigorodó büntetések a hétköznapokban a
kisebb szabályszegések esetében is komoly büntetést vonhatnak maguk után.
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