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a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012 . évi II . törvény módosításáról

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság 38 /2012 . (XI. 14.) AB és 39/ 2012 (XII. 6.)
határozatainak végrehajtására, az alkotmányos állapot helyreállítására az alábbi törvényt
alkotja :

1 . §

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr ől
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 25. §-a (1) bekezdéssé válik és
kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel :

„(2) Azonnal mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól az, akit olyan tényállás miatt
marasztaltak el szabálysértésért, amelyet az Alkotmánybíróság megsemmisített . A hátrányos
jogkövetkezmények alóli mentesülést a szabálysértési hatóság, illetve bíróság hivatalbó l
állapítja meg, azt a jogkövetkezményekkel érintettnek nem kell kezdeményeznie . A
szabálysértési hatóság a hátrányos jogkövetkezmények miatt kártérítést állapít meg .”

2 .

A Törvény 83 . (1) bekezdése az alábbi j) francia bekezdéssel egészül ki :

[(1) A szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, hal

j) az eljárás alapjául szolgáló szabálysértési tényállást az Alkotmánybírósá g
megsemmisítette ."

3. §

A Törvény 252. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Ha a szabálysértési tényállást az Alkotmánybíróság megsemmisítette, az annak alapjá n
hozott határozatot az a szabálysértési hatóság, illetve bíróság, amely azt kiszabta, hivatalbó l
hatályon kívül helyezi, és az érintett számára kártérítést állapít meg .”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .

Indokolá s

Az Alkotmánybíróság 38 /2012 . (XI. 14.) AB határozatával – helyt adva az alapvet ő jogok
biztosa indítványának – megsemmisítette a szabálysértési törvény 186 . §-át, amely szerint
szabálysértést követ el, aki „a közterület belterületét rendeltetését ől eltérő módon,
életvitelszerű lakhatás céljára használja, illetve életvitelszerű lakhatáshoz használt
ingóságokat közterületen tárol” . A határozat indoklásában az Alkotmánybíróság



megállapította : „A hajléktalan személyek számára az, hogy a közterületen élnek, egy
rendkívül súlyos krízishelyzetet jelent, ami különböz ő kényszerek hatására jött létre, a
legritkább esetben tudatos, átgondolt, szabad választásuk következménye. A hajléktalanok
elvesztették otthonukat és nincs lehet őségük arra, hogy lakhatásukat megoldják, ezért valód i
alternatíva hiányában kénytelenek — miután az az egyetlen nyilvános, mindenki használatára
nyitva álló terület — a közterületen élni.” Megállapítja, hogy a szociális törvény a
hajléktalanságot mint nem jogellenes tevékenységet kezeli, majd levonja a következtetést :
„Sem a Szabs .tv. szabályozása, sem annak indokolása alapján nem állapítható meg az az ok,
az a védeni kívánt érdek, ami indokul szolgált arra, hogy az Alaptörvény XIX . cikkében
szabályozott állami feladatvállalás alapján az Sztv .-ben a szociális ellátás körébe vont
élethelyzetet, a törvényhozó társadalomra veszélyes, kriminális magatartássá nyilvánítson . ”

Az Alkotmánybíróság határozatából az Országgyűlésnek le kell vonnia azt a következtetést ,
hogy hatályon kívül kell helyezni minden, a szabálysértési törvény 186 . §-á alapján kiszabott
szabálysértési határozatot, továbbá azokat, akik ellen a szabálysértési törvény 186 . §-a alapján
indítottak szabálysértési eljárást és határoztak meg hátrányos jogkövetkezményt, mentesíten i
kell mindennemű hátrányos jogkövetkezmény alól, és kártérítést kell számukra megállapítani .

Részletes indokolá s

Az I . §-hoz

A rendelkezés azoknak a hátrányos jogkövetkezményeknek a megszüntetésére irányul ,
amelyek az alaptörvény-ellenes szabálysértési határozatok nyomán érték a szabálysértés i
eljárás alá vont személyeket, és egyúttal kötelez ően előírja kártérítés megállapítását a
hátrányos jogkövetkezményekkel érintettek számára.

A 2. §-hoz

A rendelkezés a folyamatban levő szabálysértési eljárás megszüntetésének indokait egészíti k i
azzal az esettel, amikor a tényállást az Alkotmánybíróság megsemmisítette .

A 3. §-hoz

A rendelkezés az Alkotmánybíróság által megsemmisített szabálysértési tényállás alapján má r
lezárt eljárásokban született határozatok kötelező hatályon kívül helyezését írja elő az azokat
meghozó hatóság illetve bíróság számára .

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Törvényjavasla t

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök úr!

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése, továbbá a határozati házszabály 85 . § (1)
bekezdése és a 98 . § (1) bekezdése alapján benyújtjuk a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslatot

Budapest, 2013 . január 30 .
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