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2017. évi	 törvény

a közigazgatási szabályszegések szankcióiró l

A közigazgatási hatósági eljárás során megállapított jogszabálysértések esetén a közigazgatás i
hatóság által kiszabható hátrányos jogkövetkezmények általános szabályainak egységes, átlátható é s
következes szabályozása, valamint az állampolgárok és a vállalkozások jogkövet ő magatartásának
oly módon történő elősegítése érdekében, hogy az ne lehetetlenítse el a szankcionált tovább i
életvitelét, működését, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja :

I . Fejezet

Általános rendelkezése k

1. A törvény hatálya

1 . §

(1) A törvény hatálya az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálya alá tartoz ó
közigazgatási hatósági eljárás során megállapított jogszabálysértések (a továbbiakban :
közigazgatási szabályszegés) esetén a közigazgatási hatósági ügyben érdemi döntéssel kiszabhat ó
jogkövetkezményekre (a továbbiakban : közigazgatási szankció) terjed ki .

(2) E törvény rendelkezéseitől törvény akkor rendelkezhet eltérően, ha ezt e törvény megengedi .

2 . Közigazgatási szankciók

2. §

(1) A közigazgatási szabályszegésért való felelősség megállapítása esetén a közigazgatási hatósá g
közigazgatási szankciót alkalmaz .

(2) Közigazgatási szankciót azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jog i

személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben lehet alkalmazni, akinek, illetve amelynek a
közigazgatási szabályszegésért való felelősségét a közigazgatási hatóság megállapította. Az
elkobzás akkor is alkalmazható, ha felelősségre vonásra nem került sor.

(3) Közigazgatási szabályszegés esetén a következ ő közigazgatási szankciók alkalmazhatók :
a) figyelmeztetés,

b) közigazgatási óvadék,
c) közigazgatási bírság ,
d) tevékenység végzésétő l történő eltiltás ,
e) elkobzás .

(4) Törvény további közigazgatási szankciókat állapíthat meg .



3. Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása

3. §

(1) A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közigazgatási szankciók alkalmazásána k
fokozatossága érdekében – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a Közigazgatási Szankciók
Nyilvántartásába (a továbbiakban : Nyilvántartás) bejegyzi azon döntés e törvényben meghatározott
adatait, amely ellen kérelemre induló jogorvoslatnak már nincs helye . A közigazgatási szankció t
alkalmazó hatóság a döntés adatait a jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő
elteltével egyidejűleg jegyzi be .

(2) A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a Nyilvántartásba általa bejegyzett adat
vonatkozásában ellátja az adatkezelői feladatokat .

(3)A közigazgatási szankció alkalmazására jogosult hatóság az eljárása során a Nyilvántartásnak a z
adott eljárás ügyfelére vonatkozó minden adatába betekinthet .

4. §

(1) A Nyilvántartás döntésenként tartalmazza
a) az ügyfél nevét,
b) a természetes személy ügyfél születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét ,
c) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezet ügyfél cégjegyzékszámát
vagy nyilvántartási számát ,
d) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság megnevezését ,
e) a közigazgatási szankciót megállapító döntés bejegyzésének időpontját,
f) a közigazgatási szankciót megállapító döntés ügyiratszámát,
g) a közigazgatási szankció típusát .

(2) A Nyilvántartás az (1) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhitele s
hatósági nyilvántartás .

(3) A Nyilvántartással összefüggő adatfeldolgozói feladatokat a Kormány által kijelölt szerv ( a
továbbiakban : nyilvántartó szerv) látja el .

(4) A Nyilvántartás a bejegyzés id őpontjától számított három év elteltéig tartalmazza az adot t
döntéssel összefüggésben nyilvántartott adatokat .

4. Elévülés

5. §

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha a jogsért ő
magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától számított hat hóna p

eltelt (elévülés) .
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(2) Az elkövetés napj a
a) az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul,
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megsz űnik .

(3) Az elévülési időt a hatóság bármely eljárási cselekménye megszakítja . Az elévülés
megszakadásával az elévülési idő újrakezdődik.

(4) Ha törvény eltér ően nem rendelkezik, nem alkalmazható közigazgatási szankció, ha az
elkövetéstő l számított három év eltelt .

II . Fejezet

Az egyes közigazgatási szankciók különös szabálya i

5. Figyelmeztetés

6. §

(1) A figyelmeztetéssel a hatóság rosszallását fejezi ki az általa megállapított közigazgatás i
szabályszegés elkövetése miatt, és újabb szankció kilátásba helyezésével felszólítja az ügyfelet ,
hogy a jövőben tartózkodjon a közigazgatási szabályszegés elkövetését ő l .

(2) Figyelmeztetés szankciót alkalmazhat a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapjá n
önkormányzati rendelet közigazgatási bírság kiszabását teszi lehet ővé .

(3) Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha közigazgatási szabályszegés elkövetése
miatt más szankció nem alkalmazható, vagy ha a közigazgatási szabályszegés az elköveté s
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetést ő l kellő visszatartó hatás várható .

(4) A hatóság figyelmeztetés szankciót alkalmaz a közigazgatási szabályszegést elkövető ügyf éllel
szemben, ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapít ó
döntésben más szankciót nem alkalmaz .

(5) Törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés alkalmazásának kizárásáró l
rendelkezhet, ha az adott ügyben csekély súlyú szabályszegés nem merülhet fel .

6. Közigazgatási óvadék

7. §

Közigazgatási óvadék szankciót alkalmazhat a hatóság, h a
a) törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási bírsá g
kiszabását teszi lehetővé ,
b) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megel őző egy éven belül az ügyfél
vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be, feltéve, hogy törvény a
figyelmeztetés szankció alkalmazását nem zárja ki, é s
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c) az óvadék alkalmazásától kell ő visszatartó hatás várható .

8. §

(1) A közigazgatási óvadék összegét a Kormány által a közigazgatási óvadék kezelésére kijelöl t

szerv az óvadék befizetését követő egy év elteltével visszafizeti az ügyf élnek vagy jogutódjának .

(2) Az ügyfél elveszti a jogát a közigazgatási óvadék összegére, ha a közigazgatási óvadék
befizetését követő egy éven belül vele szemben közigazgatási szankciót alkalmaznak .

(3)A közigazgatási óvadékot az ügyfél a Nyilvántartásba történő bejegyzést követő harminc napo n
belül köteles befizetni a közigazgatási óvadék kezelésére kijelölt szerv által vezetett számlára . A

befizetésre nyitva álló határid ő elmulasztása esetén a közigazgatási óvadékot közigazgatási

bírságnak kell tekinteni .

(4)A közigazgatási óvadékra a közigazgatási bírságra vonatkozó szabályokat az ebben az alcímbe n
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

7 . Közigazgatási bírság

9. §

(1) Közigazgatási bírság minden, a közigazgatási hatóság által közigazgatási szabályszegésér t
kiszabott bírság .

(2) Közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság, ha törvény vag y
törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság kiszabását írja elő ,

a) a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül az ügyfé l

vonatkozásában közigazgatási szankciót megállapító döntést jegyeztek be é s
b) a hatóság nem figyelmeztetés vagy közigazgatási óvadék alkalmazásáról dönt .

(3) A hatóság a figyelmeztetés vagy a közigazgatási óvadék szankció alkalmazása feltételeine k
teljesülése esetén is közigazgatási bírság szankciót alkalmaz, ha

a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet ,
b) kiskorú személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor,

c) a jogsértésre - kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota ,
megváltozott munkaképessége, cselekvőképességének korlátozása miatt különösen
kiszolgáltatott személlyel szemben került sor, vag y
d) törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés és az óvadék alkalmazásána k
kizárásáról rendelkezik .

(4) Törvény meghatározott ügyek vonatkozásában a figyelmeztetés és a közigazgatási óvadé k
alkalmazásának együttes kizárásáról rendelkezhet, ha ezen közigazgatási szankciók alkalmazásátó l

kellő visszatartó hatás nem várható, és a közigazgatási szabályszegés a közérdeket súlyosan sért i
vagy veszélyezteti .
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10. §

(1) Közigazgatási bírság kiszabása esetén a hatóság — törvényben, kormányrendeletben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott további szempontok mellett — az eset összes lényege s
körülményét, különösen az alábbiakat mérlegelve dönt a bírság összegér ől :

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megel őzésével, elhárításával ,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért el őny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát ,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát ,
d) a jogsértő állapot idő tartamát ,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát .

(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási bírság fels ő
határa természetes személyek esetén egymillió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel ne m

rendelkező szervezetek esetén tízmillió forint lehet .

(3) Az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság fels ő határa természetes
személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez ő
szervezetek esetén kétmillió forint lehet .

(4) A hatóság mérlegelési jogkörében meghatározható közigazgatási bírságösszeg esetén a

kiszabható közigazgatási bírság mértéke legfeljebb a törvényben, a kormányrendeletben vagy a z
önkormányzati rendeletben meghatározott közigazgatási bírságösszeg felső határának fele lehet, ha
a Nyilvántartásba a hatósági eljárás megindításának napját megel őző három éven belül az ügyfél
vonatkozásában közigazgatási bírság szankciót megállapító döntést nem jegyeztek be .

11 . §

(1) A hatóság közigazgatási bírság kiszabása feltételeinek teljesülése esetén — a célszer űség
figyelembevételével, mérlegelése alapján — közigazgatási bírságként helyszíni bírságot szabhat ki ,
ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, és azt törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet lehet ővé teszi .

(2) A jogsértés teljes mértékben való elismerésével az ügyfél lemond a helyszíni bírsággal szemben

ő t megillető jogorvoslati jogról .

(3) A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell a jogorvoslati jogró l

történő lemondás és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetén alkalmazand ó

jogkövetkezményekről, továbbá a hatóság által megállapítható bizonyítékok körér ől .

(4) A helyszíni bírságról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli az ügyféllel . A döntés

indokolásában elegend ő az ügyfélnek a jogsértés elismerésérő l szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni .
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(5) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a kiszabott helyszíni bírsá g
összege nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett megállapítható közigazgatási
bírság legmagasabb összegének negyede .

(6) Önkormányzati rendelet alapján kiszabható helyszíni bírság fels ő határa természetes személyek
esetén ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetek esetén
ötszázezer forint lehet .

12. §

A kiszabott közigazgatási bírság összege nem lehet alacsonyabb, mint az adók módjára történ ő
végrehajtás szabályai szerinti legkisebb behajtható összeg .

8. Tevékenység végzésétől történő eltiltás

13 . §

(1) Tevékenység végzésétő l történő eltiltásnak kell tekinteni minden olyan közigazgatási szankciót ,
amellyel a hatóság az ügyfél valamilyen jogosultsága gyakorlását meghatározott id őre megvonja
vagy korlátozza .

(2) Ha törvény eltér ően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóság eltilthatja a tevékenysé g
végzésétől az ügyfelet, h a

a) a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért vagy veszélyeztet ,
b) a jogsértésre — kora, anyagi és szociális helyzete, fogyatékossága, egészségi állapota ,
megváltozott munkaképessége, cselekv őképességének korlátozása miatt — különöse n
kiszolgáltatott személlyel szemben került sor, vag y
c) a jogsértés az eljárás megindulását megelőző egy éven belül legalább három alkalommal kerül t
megállapításra .

(3) Törvény a tevékenység végzésétő l történő eltiltás alkalmazását egyéb esetekben is lehetővé
teheti .

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a tevékenység végzésétő l történő eltiltás a döntés
véglegessé válásától számított negyvenöt napnál hosszabb időre nem szólhat.

9. Elkobzás

14 . §

(1) Ha törvény lehetővé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot,
a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,
b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,
c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre ,
d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követően e dolog
elszállítása céljából használtak,
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e) amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól
kapott.

(2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértő tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos

a jogsértésről előzetesen tudott és abba beleegyezett ,

b) az elkobzás kivételesen mell őzhető , ha az a jogsértőre vagy a dolog tulajdonosára a jogsérté s
súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.

(3) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll .

III . Fejeze t

Záró rendelkezések

15. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje k i

a) a nyilvántartó szervet,
b) a közigazgatási óvadékot kezelő szervet .

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa me g

a) az e törvényben meghatározott közigazgatási szankciók alkalmazására é s

b) a Nyilvántartás vezetésér e
vonatkozó eljárási szabályokat .

16. §

(1) Ez a törvény 2019 . január 1 . napján lép hatályba .

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követ ően indult és a megismételt eljárásokban kel l

alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépését megelőzően elkövetett közigazgatási szabályszegés esetén olya n

közigazgatási szankció alkalmazható, amely e törvény hatálybalépését megelőzően is alkalmazható

volt .
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