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2007 . évi	törvény
a szabálysértésekről szóló 1999 . évi LXIX . törvény módosítása

1 .§

A szabálysértésekről szóló 1999 . évi LXIX. törvény 16 § . (2) bekezdése az
alábbiak szerint módosul :

„(2) Az önkormányzati rendelet százezer forintban állapíthatja meg a pénzbírság
legmagasabb összegét ."

2.§

A szabálysértésekről szóló 1999 . évi LXIX. törvény 135.§ (1) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:

)J 135 . § (1) A helyszíni bírság összege ezer forinttól harmincezer forintig
terjedhet."

3 .§

E törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba . Rendelkezéseit a hatályba
lépését követően keletkező ügyekben kell alkalmazni .



Indokolás a
2007 . évi	törvény

a szabálysértésekről szóló 1999 . évi LXIX. törvény módosításához

Általános Indokolás

A szabálysértési bírság összegének mindig igazodnia kell az aktuális társadalmi-
gazdasági viszonyokhoz feladatának, céljának maradéktalan betöltése
érdekében. A változásokkal kellő módon lépést tartó szabályozásra van szükség,
különös tekintettel arra, hogy a pénzbírság összegének meghatározása 2000 -ben
történt. Az akkori szabályozás a 2000 évi életviszonyokat vette figyelembe a
szabálysértési tételek meghatározásakor, ezért elengedhetetlen az önkormányzati
rendelet által megállapítható szabálysértésekre vonatkozó pénzbírság, val amint a
helyszíni bírság összegének a jelenlegi életviszonyoknak megfelelő mértékhez
való közelítése .

Részletes indokolás

I .§- hoz

Szükséges, hogy önkormányzati rendeletben szankcionálható magatartásokra
nézve -a védett jogi tárgyak érdekében- növekedjék a pénzbírság összege . A
hatékonyság és célszerűség ezt kívánja, mivel a jelenlegi szabályozásban
meghatározott legfeljebb 30.000 forintos szabálysértési bírság a gyakorlati
tapasztalatok alapján- már nem jelent kellő visszatartó erőt . Ezért az
önkormányzati rendeletben megállapított szabálysértési bírság intézménye egyre
kevésbé képes ellátni a generális és egyéni prevenciós feladatait .

A jelentősen megemelt összeg lehetővé teszi az önkormányzatok számára a
szabálysértésekkel szemben való eredményes és főként arányos fellépést, ami
kellő visszatartó erőt biztosít az esetleges szabálysértőkre nézve . A megemelt
összegű pénzbírságnak köszönhetően az önkormányzatoknak lehetőségük van az
általuk szankcionált különféle szabálysértések esetén, hogy annak súlyát
tekintetbe véve differenciáltabb büntetési tételeket, alkalmazhassanak . Az
önkormányzati rendeletben megállapítható szabálysértési bírság megemelt
összege továbbia is összhangban marad a szabálysértésekről szóló 1999 . évi
LXIX. törvényben szabályozott egyes szabálysértési bírságok összegével, illetve
áttételesen a büntetőjogban alkalmazott szankciórendszerrel .



2 . § -hoz

A helyszíni bírság összegének felemelésére elsődlegesen a bírság tételének a
jelenlegi életviszonyokhoz való közelítése miatt van szükség . Emellett
biztosítható, hogy a jogszabályban meghatározott feladatának képes legyen
eleget tenni .

3 . § -hoz

Ez a paragrafus a módosítások hatályba lépéséről rendelkezik .
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