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Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 162 . §-ában szabályozott Szabs . tv. 133/A. §-a az alábbiak szerint módosul :

„133/A. (la) A bíróság jogerős döntése alapján letöltött szabálysértési elzárás büntetésért, a
bíróság vagy a szabálysértési hatóság jogerős döntése alapján elvégzett közérdekű munka
büntetésért, valamint a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság szabálysértési elzárásr a
átváltoztatás esetén annak végrehajtásáért, illetve közérdekű munkával történő megváltásáért
az elkövetőnek kártalanítás jár, ha az Alkotmánybíróság határozata, a perújítás, az ügyész i
felhívás, illetve indítvány, valamint a helyszíni bírságolás felülvizsgálata (a továbbiakba n
együtt: jogerős döntést követő felülvizsgálat) folytán az eljárást vele szemben megszüntették .
(lb) Az előállításért és a szabálysértésiőrizetért az eljárás alá vont személynek kártalanítás
jár, ha az eljárást vele szemben joger ősen megszüntették .
(2) A kártalanítás módjára és mértékére a Polgári Törvénykönyvnek a szerz ődésen kívül
okozott kárért való felel ősségre vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni .
(3) A kártalanítás a jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott határozat
jogerőre emelkedésével válik esedékessé .
(4) Az elkövető a jogerős döntést követő felülvizsgálat eredményeképpen hozott jogerős
határozat vele történő közlésétől számított hat hónapon belül az eljáró bíróságnál, illetv e
szabálysértési hatóságnál terjeszthet elő kártalanítási igényt. E határidő elmulasztása
jogvesztő .
(5) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény összegét, valamint az igény t
megalapozó bizonyítékokat .
(6) Az elkövetőt kártalanítási igényének jogalapjáról, az igény érvényesítésének határidejér ő l,
a határidő kezdő időpontjáról és a határidő elmulasztásának jogvesztő jellegérő l a (4)
bekezdés szerinti határozat közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell .
(7) A bíróság, a szabálysértési hatóság a kérelmet a szabálysértési ügy irataival együtt, a
kérelem beérkezésétő l számított tizenöt napon belül, az eljárás lefolytatása érdekében a
kártalanítás elbírálására a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel



rendelkez ő bíróságnak küldi meg.
(8)A kártalanítási igény elbírálása során a bíróság az e törvényben foglalt eltérésekkel a
Polgári perrendtartás szabályai szerint jár el . A perben felperesként az elkövető , alperesként
az állam képviseletében a szabálysértési szabályozásért felel ős miniszter vesz részt .
(9)A kártalanítást az állam köteles megfizetni ."

Indokolá s

A személyes szabadság állam általi olyan korlátozása esetén is jár kártalanítás az érintettnek
jogállamban, amely alkalommal az állam a kényszerintézkedést az eljárás során foganatosítj a
az érdemi határozathozatal elő tt, ilyenek szabálysértési eljárásban az akár 12 óráig is tartó
előállítás, illetve a szabálysértési őrizet. A büntetőeljárásról szóló törvény is biztosítja az
előzetes letartóztatás és házi őrizet kényszerintézkedések esetén a terhelt részére a
kártalanítást.

A bírósági gyakorlat mára kimunkálta a szabálysértési eljárásban alkalmazott személye s
szabadságot korlátozó intézkedések miatti jóvátétel mértékét, ennek eljárásjogi alapjait
indokolt megteremteni a szabálysértési szankciók esetéhez hasonlóan .

Budapest, 2013 . május 22 .

dr. Staudt Gábor
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