
~.

152 MAGYAR JOG 2009. 3. szám
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Az objektív felelosség elsofélévei

2008. május l-jétol alkalmazható az objektív fele-
losségbol adódó közigazgatási bírságolás rendszere,
ezértaz elteltelso félévtapasztalataitnem indokolatlan
összegezni. 2

A jogintézmény bevezetésével összefüggésben in-
dokolt leszögezni, míszerint nem vitás, hogy az állami
jogalkotó szerveknek a hatékony bíínmegelozéshez és
a közlekedési szabálysértés ek számának csökkentésé-
hez, a közúti balesetek áldozataí számának csökkenté-
séhez nem elég, ha a jogalkotó csak feladatokat határoz
meg, hanem a feladatok ellátásához részÜkre eszközö-
ket is kell biztosítania. Ismert, az EU úgynevezett Fe-
hér Könyve, ami az újonnan belépo tagállamokra néz-
ve állapít meg az EU közös közlekedéspolitikájából fa-
kadó feladatokat, és ami kötelezettségként írja elo ve-
lÜnkszemben, hogy 2001-hez képest 20lO-íg 50%-kal
kell csökkenteni a közúti balesetek halálos áldozataí-
nak a számát. 2007-ben 1230 ember halt meg Magyar-
országon, ezeknek kb. a fele személygépkocsiban ve-
zetoként vagy utasként, a többi gyalogosként, kerékpá-
rosként, buszok utasaiként stb. 1996-ban 1 milliárd
utaskilométerre az EU-ban 155, Magyarországon 370
halálos áldozat jutott.J A tavaly személygépkocsiban
elhunyt kb. 600 áldozat közÜl a KTI szerint kb. 150-
200 élete lenne megmentheto a biztonságí övek széle-
sebb köríí használata esetén. A biztonsági övek haszná-
latának hullámzó a fegyelme. A statisztika szerínt
1993-ban 75%, 2007-ben 70% volt a viselési arány az
elso Üléseken, viszont 1999-ben 42-43%, holott ez az
arány Nyugat Európában 85-90%, de Franciaország-
ban 98%. Ebbol az adatsorból az következett volna,
hogy a biztonsági övek használatának fegyelmét javító
intézkedések kerülnek elotérbe, viszont nem ez történt,
a biztonsági övhasználat fegyelmét az ún. objektív fe-
lelosség, de a zéró tolerancia bevezetése sem eredmé-
nyezte.

Lépni kellett tehát a közlekedésbiztonság javítása
érdekében, kérdés, hogy így kellett-e, és hogy csak így
Iehetett-e. Nem vitás, hogya magyarországi általános
kevéssé emelkedett közerkölcs a közlekedés terén ís
megmutatkozik, és gátlástalan közlekedési magatartás-
ra indít sok járrníívezetot a demokratikus állam védo-
hálója, a tanúzási mentességgel összefüggo lehetoség.
Nem vitás, hogy rendkívÜl érzékeny kérdésrol van szó,
mert nem is ketto, hanem legalább három szempont
összeegyeztetése szÜkséges. .

Az elso szempont a súlyos balesetek megelozés éhez
fíízodo egyéni és közérdek és az ezzel kapcsolatos EU
követelmény. Ennek elvileg lehetséges kézenfekvo
megoldása a közÚton szolgálatot teljesíto rendorök szá-
mának a fokozása, mozgó járorök bevetése, valamint a

tettenérés számának emelése. A kínálkozó fenti megol-
dás a helyszíni jelenlét tekintetében azonban jelentos
anyagi ráfordítást ígényelne, amit a magyar költségve-
tés a jelenlegi helyzetében alig vagy egyáltalán nem
tud finanszírozní, a költségvetési szempontok merül-
nek fel tehát másodikként. Közismert ugyanakkor,
hogy aBe. 82. § (1) bekezdése, valamint az Sztv. 57. §
(1) bekezdése alapján a tanÚvallomás megtagadható,
ha valaki magát vagy hozzátartozóját bííncselekmény
vagy szabálysértés elkövetésével vádolná. Ezeknek a
jogállamisággal összefüggo garanciáknak a feladását
jó szívvel senki sem kívánhatja. Ez végÜl a hanlladik
szempont.

A gazdasági kényszerhelyzet, mint harmadik szem-
pont figyelembevétele mellett a jogalkotó tehát az Úgy-
nevezett objektív felelosség bevezetésével kísérelte
meg feladatait ellátni, amely több tekintetben is avant-
gárd megoldás. Az ilyen terrnészetíí közigazgatási bír-
ság a magyar jogban jószerivel elozmény nélkÜli, ezé11
kiemelkedoen fontos lett volna a társadalmi elfoga-
dottság érdekében olyan elozetes konszenzust megte-
remteni az érdekképviseletekkel, amely konszenzus
kompromisszumai révén alkalmas lett volna a kitíízött
cél megközelítésére, és közben a társadalmi elfogadott-
ság megszerzésére. Az alkalmazott jogalkotói megol-
dások számos kritikát kiváltottak, és folyamatban van
az Alkotmánybíróság elott ezek vizsgálata. A jelen elo-
adásnak nem a beadványban foglaltak ismertetése, ha-
nem inkább az elso félév jogalkalmazói tapasztalatai-
nak ismertetése a tárgya.

A hatályba lépett jogszabályok folytán Úgy tÜnik,
hogy a hatóságok érdekeltségi rendszere oly módon
alakult át, hogy a rendorségnek az eddigieknél is ke-
vésbé áll érdekében a szabálysértés elköveto it tetten ér-
ni, helyette igen gyakran megelégednek azzal, hogy az
Üzembentartót közigazgatási bírsággal sújtják, ilyenkor
legtöbbször szabálysértési eljárás megindítására nem is
kerül sor. A tettenérés hiánya azt a helyzetet idézte elo,
hogy az elköveto gyorsan hajt, a rendorség beméri, le-
fotózza, de nem állítja meg, hanem majd megy az
Üzembentartónak a közigazgatási bírság. A notórius
gyorshajtók így "csak" belekalkulálják a közigazgatási
bírságot a kiadás aik közé, de attól nem kell tartaniuk,
hogy a számukra legfontosabb okmányukat, a jogosít-
ványukat elvegye tolÜk a hatóság. Ezen tendencia alap-
ján elsosorban pénztárca függo a sebességtÚllépés,
mint szabálysértési tényállás megvalósítása. Hosszú tá-
von ezek az elkövetok nem fogják csökkenteni a bal-
eseti statisztikát, mivel a szabálysértés ek rendszeres el-
követoit nem tiltják el a jánllíívezetéstol, így a bírság
megfizetésévei az elköveto szabadulhat az egyéb kö-
vetkezmények alól. Még abban az esetben is, ha netán
az Üzembentartó megnevezi a tényleges használót - bár
elvileg jármíívezetéstol eltiltásnak és bÜntetopont ki-
osztásánakhelye lehetne a használóval szemben- an-
nak folytán, hogy a jogszabály nem rendelkezik kifeje-
zetten arról, hogy pénzbírság kiszabás a nélkÜl ezen
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"mellékbÜntetéseket" alkalmazni lehet, a jogalkalmazó
szervek tanácstalanok, és egyelöre nincs tudomásom
egyetlen olyan határozatról sem, mellyel közigazgatási
bírság hatálya alá eso cselekmény miatt pénzbírság ki-
szabása nélkÜl büntetöpontot osztottak volna ki, vagy
jármíívezetéstol eltiltást alkalmaztak volna. Ez a gya-
korlat tehát végképp a viszályára fordítja a kitíízött
célt, hiszen "bebástyázza" a jelenlegi szankciórend-
szerbe a nagy összegíí bírságokat, viszont kirekeszti
onnan a hatékony megelozés szempontjából elsösorban
fontos jánllíívezetéstöl eltiltást. Abban ugyanis minden
közlekedési jogalkalmazó egyetért, hogy az enyhe
vagy közepes súlyú közlekedési devianciák visszaszo-
rítása elsosorban a jánllíívezetéstöl eltiltást kiszabó
vagy ilyen büntetést kilátásba helyezo' hatósági intéz-
kedések Útján lehetséges.

Az újfajta szabályozás jellemzoje és eredendo fo-
gyatékossága az, hogy az objektív felelosség nem vét-
kességen alapul, tehát nincs helye kimentésnek, így
elofordulhat az is, hogy a közigazgatási bírságot ki-
szabják, az Üzembentartó befizeti, majd a szabálysérté-
si eljárás során kiderÜl, hogy büntethetoséget kizáró ok
áll fenn az elkövetovel szemben és az eljárást meg-
szÜntetik. Ebben az esetben eloáll az az alkotmányjogi-
lag is kifogásolható helyzet, hogy nem állapítható meg
a szabálysértés elkövetése ugyan, de a közigazgatási
bírságot meg kell fizetnie a vétlen Üzembentartónak.
Durván méltánytalannak érezheti ezt az az."elköveto",
aki például végszükségben cselekedve életveszélyes
állapotban lévo beteget szállított a kórházba nagy se-
bességgel, de a traffipax m(íködésbe lépett és ezért ki
kell fizetnie a közigazgatási bírságot, holott szabálysér-
tés nem történt. Aki ilyen helyzetbe kerül, kalkulálnia
kell, hogy az életmentés akár több százezer forintjába
is kerülhet,lehet, hogy lemond róla.

Elhibázottnak tartom, hogy pont az adott, az 1988.
évi 1. törvényben megnevezett 7 különbözö magatartás
csoport esetében rendelte el a jogalkotó a közigazgatá-
si bírság kiszabását. Elöször kizárólag a gyorshajtókra,
és a biztonsági övet nem használókra kellett volna csak
alkalmazni, majd késobb esetleg más tényállás okra is
ki lehetett volna terjeszteni a jogszabály hatályát. Rá-
adásul a gyorshajtásnál is belso aránytalanságok van-
nak, pl. a KRESZ 39. § (1) bekezdése eloírja, hogya
vasúti átjáró megközelítése során lakott területen kivÜl
a vasúti átjárót jelzo veszélyt jelzo tábla után legfeljebb
40 km/h-ra kell csökkenteni a sebességet, melybol kö-
vetkezoen az objektív felelosség során kötelezoen al-
kalmazandó 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletének Ile. pontja szerint kötelezo mindenkivel
szemben 300 000 Ft (II) mérsékelhetetlen pénzbírságot
kiszabni, aki pl. csak azért közlekedik változatlanul a
megengedett 90 km/h-s sebességgel ilyen helyen, mert
a környéket ismeri és tudja, hogy vakvágányt jelez a
tábla, azaz a vasúti sín néhány méteren belül véget ér,
és vonat évek óta nem közlekedett és nem is közleked-
het arra. A megállás és várakozás tilalmára vonatkozó

tényállás okra szintén érthetetlen, hogy miért terjesztet-
ték ki ennek a kivéteh~s jogszabálynak a hatályát. Fel-
tételezheto, hogy a jogalkotó nem a kiemelt veszély-
helyzetet eloidézo szabálysértési tényállások közül vá-
logatott, hanem a leggyakrabban eloforduló és a leg-
jobban rögzíthetokre összpontosított, jelentosen meg-
könnyítve ezzel a rendorség munkáját és elosegítve a
legnagyobb bevételek elérését. Elhibázottnak tartom a
költségvetési szempontok érvényre juttatását a közúti
morál javításának ürügyén, mert ezáltal az új szabályo-
zásnak nem csak társadalmi elfogadottsága, hanem
hasznossága is gyengüJS.Ezen nem változtatnak azok a
rendorségi nyilatkozatok sem, miszerint a kiszabott bír-
ságok javarésze gyorshajtással függ össze, hiszen egy-
részt a gyorshajtáson belül is vannak elfogadhatatlanul
aránytalan szankciók a fentiek szerint, másrészt annak
akinek pl. 150 000 Ft-ot a rendelet 7. melléklet 1. pont-
ja értelmében azért kellett fizetnie, mert egy helyi ön-
kormányzat védett természeti területté nyilvánította va-
lamelyik parkolóját (megteheti), és megtiltotta az adott
helyen a továbbiakban a gépjármíívek várakozását, nem
lesz vigasztaló, hogy o azon kivételes 15%-ba esik, akit
nem gyorshajtás miatt marasztaltak el az objektív alapú
és mérsékelhetetlen közigazgatási bírsággal.

A Kormány által bevezetett "Új rend és szabadság
program" keretében szigorodott a pontrendszer, meg-
növekedtek a kiszabható helyszíni bírságok összegha-
tárai, bevezették a zéró toleranciát, de a nagy forgalmú
országos foútvonalakon ma sem látni több rendort. Ért-
hetetlen számomra, hogy például nyáron a vasárnap
délutáni csúcsidoben úgy lehet közlekedni 1,5-2 órát
Budapest felé, hogy akár csak egyszer is motoros rend-
ort látna a közlekedo bármelyik forgalmi irányból leg-
alább az út menti benzinkutaknál várakozni. Ez túlnyo-
mórészt nem pénzkérdés, ez a látványos távollét azt a
benyomást erosíti a közlekedokben, hogy a rendorség
lemondott a mozgó közlekedési bíínözok tettenérés
alapján történo számonkérésérol, és ez a tény demora-
lizáló. Ennek ellenére a súlyos szankciók folytán javul
a statisztika, de nehéz lenne kiemelni, hogy ténylege-
sen melyik intézkedésnek van nagyobb szerepe ebben.
Érdeklodéssel várn ék egy olyan statisztikát, hogya ki-
szabott közigazgatási bírságok mellett (és ezekre tekin-
tettel) a rendorség hány szabálysértési eljárást folyta-
tott Ie, és ezek száma hogyan alakul az elozo évihez ké-
pest, hogyan alakul a büntetopontok és az eltiltások
száma összehasonlítva a tavalyival. Ez választ adhatna
arra, helyes-e az a teória, hogy az új szabályozás a gaz-
dagoknak kedvez, mert szerintem errol van szó.
A balesetek csökkenésének az elmúlt félévben nyilván
többféle oka is van, mint például útfelújítások, Üzem-
anyagár emelkedés miatti tömegközlekedés választása,
de ezek jelentoségükben nyilvánvalóan eltörpÜlnek,
úgyhogy nem vitatható az intézkedések kármegelozés-
re gyakorolt pozitív hatása. A kérdés persze soha nem
ez volt, hanem az, hogy nem lehetett volna-e mindezt
jobb jogalkotói színvonalon és kedvezobb társadalmi
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elfogadottságot kiváltva elokészíteni és végrehajtani.
Ilyen rövid idö alatt is igazolta az objektiv felelosség a
balesetek csökkenése révén a közlekedés biztonságra
gyakorolt kedvezo hatást, de ez nem jelenti azt, hogy
nem lett volna helyesebb mérsékeltebb formában be-
vezetni, hiszen a statisztika nem mindenható, nyilván
tovább javuina a baleseti statisztika akkor is, ha a gép-
kocsi használat radikális korlátozására, vagy megszün-
tetésére kerülne sor, mégsem kívánja ezt senki. Ugyan-
akkor a rendorségi jelentések arról szólnak 2008. má-
jus l-je óta szeptemberig az objektív felelosség alapján
több mint 7,5 milliárd forint bírságot szabtak ki, és an-
nak kb. egyharmada folyt be idáig.

A kétszeres bírságolás fogalma Új értelmet nyert az
objektív felelosség bevezetése óta. Gyorshajtásnál és
nagyobb lízing és flotta-kezelo cégeknél, amikor a köz-
igazgatási határozatot kézhez kapják, nem mindig van
lehetoségük a megadott határidon belül kideríteni,
hogy ténylegesen ki vezette a gépjánníívet. Ebben az
esetben a jogi személy üzembentartó kénytelen megfi-
zetni a közigazgatási bírságot. Majd ezt követoen a
szabálysértési hatóságtól is kap egy adatközlo nyilat-
kozatot, ahol elvileg már meg tudja jelölni a tényleges
használóját a gépkocsinak, akit eld<.ormár nem véd az
1988. évi 1.tv. 21/B. § (2) bekezdése, így akár a legna-
gyobb bírság is kiszabható lesz rá.

A gyakorlatban igen sííriín eloforduló problémát je-
lent az is, hogy az 1988. évi 1. tv. 21. § (3) bekezdése
alapján ugyan az eljáró hatóságnak 60 napon belül meg
kell hoznia a bírság kiszabásáról szóló határozatát, de a
jogszabály nem tartalmaz arra nézve kötelezettsé&et,
hogy azt mennyi idon belül kell kikézbesíteni. Igy
gyakran elofordul,hogy a határozat meghozatalaés a
kikézbesítés között akár több hónap is eltelik. A hatóság
határozatán szereplo dátum ezekben az esetekben 60 na-
pon belüli ugyan, de a "hosszú kézbesítési ido miatt"
akár további több hónap is eltelhet a közigazgatási bír-
ság alapjául szolgáló cselelanény és az arról szóló ha-
tározatnak az üzembentartóhoz történo eljutásáig. Nem
hiszem,hogy a jogalkotó célja az lett volna, hogy több
hónapos késéssel szerezzenek az "elkövetok" tudomást
arról, hogy közigazgatási bírságot szabtak ki az üzemel-
tetésükben lévo gépjánnÜre. Ez az esetleges Úta törvény
21/A. § (2) bekezdése szerinti kimentést is megne-
hezítheti adott esetben az autós számára, ugyanakkor a
késedelmes kézbesítésben az is szerepet játszhat, hogy
látható indok nélkül a közigazgatási bírságot kiszabó ha-
tározatok aláírására a rendelet 9. §-a értelmében kizáró-
lag az illetékes megyei rendorfokapitányok jogosultak.

Gyakran elofordul, hogya 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet hatálya alá próbálnak vonni az eljáró
szervek olyan tényállásokat is',amelyekrol nem rendel-
kezik a jogszabály. Például amikor a kötelezo haladási
irány megszegésének tekintik a záróvonal átlépését is,
holott csak az egyiket (a kötelezo haladási irány meg-
szegését) vonta a jogalkotó az objektív felelosség hatá-
lya alá, vagy várakozni tilos tábla hatálya alatti várako-

zást megállni tilos tábla alatti várakozásként tÜntetnek
fel. Ha nem jogi végzettségíí Üzembentartó találkozik
ezzel a problémával, így kap helyszíni bírságot, akkor
nem biztos, hogy számára is szembetuno az a kÜlönb-
ség, amely 50 000 Ft közigazgatási bírság többletfize-
téssel is járhat. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogya
szabálysértési eljárásban éppen o fog hivatkozni arra,
hogy vele szemben közigazgatási bírság kiszabásának
van helye, ezért nem sújthatják pénzbírsággal.

A jogalkalmazás során felvetheto legkritikusabb
kérdések egyike, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a
tettenért elkövetovel szemben (vagy akár a távollét so-
rán) kiszabható szabálysértési bírság, vagyis a szabály-
sértési bírság és a közigazgatási bírság közÜl beszámít-
e egyik a másikba.

Az Ún. objektív felelosségre alapot adó törvényi sza-
bályozást a közÚti közlekedésrol szóló 1988. évi 1. tör-
vény 21. §, 2l/A. § és 21IE. §-ai tartalmazzák, melyeken
belül a 21IE. § (2) bekezdésében írt szabályozás a felve-
tett kérdést Úgy dönti el, hogy szabálysértési eljárásban
azzal a személlyel szemben pénzbírság nem szabható ki,
akivel szemben a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló
eloírás megsértése miatt (kivételektol eltekintve) köz-
igazgatási bírság kiszabásának van helye.

Ez azt jelenti, hogy a közigazgatási bírságnak van
primátusa, azaz a közigazgatási bírságot mindenképp
be kell hajtani, és amennyiben szabálysértési eljárás is
indul, akkor az eredményezhet büntetopontot, közÚti
jármíívezetéstol eltiltást, de pénzbírságot csak akkor,
ha a közigazgatási bírságot az üzembentartó által meg-
jelölt tényleges használó nem fizette be.

Sem a fent hivatkozott 1988. 1. tv., sem a közig. bír-
sággal sújtandó közlekedési szabályszegéseket felsoroló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet nem rendelkezik
azonban a 10/2000. (II. 23.) BM rendeletben szabályzott
helyszíni bírságolás eseteirol. Mi következik ebbol?

Elsosorban az, hogy a helyszíni bírság összege - an-
nál is inkább, mert nagy valószínííséggel már korábban
kiegyenlítésre kerÜl, mint a közigazgatási bírságról
szóló határozat megszÜletése.- nemfogja kizárni a köz-
igazgatási bírság kiszabását több okból sem,
- egyrészt azért, mert a helyszíni bírságolási eljárás

nem szabálysértési eljárás (bár egyes szabálysértési
tényállások felmerÜlése esetén van helye), azt ugyan
helyettesíti, illetve megelozi, és ahogy errol már szó
volt, a kettos bírságtizetés kizárásának lehetoségét
az 1988.1. tv. 211E. §-a (2) bekezdése kifejezetten és
kizárólag szabálysértési eljárásban teszi lehetové,

- másrészt azért, mert ez a kizárás csak egyirányÚ, te-
hát nem zárja ki ugyanazért a magatartásért esetleg
már megfizetett szabálysértési bírság esetén sem a
közig. bírság kiszabás át, csak fordítva.
Kérdéskéntmeriilfel,hogy amennyibena szabálysér-

tési eloadó nem észleli, hogy olyan cselelanény miatt fo-
lyik az eljárás, amely folytán közigazgatási bírság kisza-
básának van helye, és a tilalom ellenére mégis pénzbír-
ságot szab ki a határozatában, akkor mi lesz a követen-
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do eljárás. Ezt a jogszabály ellenére kiszabott pénzbírsá-
got vajon be lehet-e számítani az utóbb kötelezoen ki-
szabásra kerÜlo közigazgatási bírságba (valószínuleg
nem, mert a jogszabály ezt a lehetoséget nem tartalmaz-
za), vagy a jogellenesen kiszabott pénzbírság visszafize-
tését lehet-e kémi. Erre nézve felvetheto
- egyrészt az az álláspont, hogy a szabálysértési eUá-

rásban bírói út, ennek során tárgyalás igénybevétele
is lehetséges, ezért a jogorvoslati lehetoség kimerí-
tésének elmaradása folytán a jogerosen megállapí-
tott és akár tévesen, de jogeros határozat alapján be-
fizetett pénzbírság visszakövetelésének nincs helye.

- másrészt az a másik, hozzám közelebb álló állás-
pont, mely szerint ilyen esetben kémi lehet az
Ügyészségrol szóló 1972. évi V. tv. 14. § (1) bekez-
dése és a szabálysértésekrol szóló 1999. évi LXIX.
tv. 91. § (4) bekezdése alapján az illetékes Ügyésztol,
hogy nyújtson be óvást a jogellenes szabálysértési
határozattal szemben.
Más kérdés,

- egyrészt az, hogy ez a lehetoség csak a szabálysérté-
si pénzbírság esetére igaz, mert a helyszíni bírságo-
lás során befizetett összegnek sem a kiszabása, sem
a befizetése nem jogellenes akkor sem, ha a cselek-
mény miatt közigazgatási bírság kiszabásának is he-
lye van,

- másrésztaz, hogy ez ajogi szabályozásnyilván nem
helyes, hiszen indokolatlan, hogy hátrányban része-
síti ajogalkotó a helyszíni bírságolást elfogadó elkö-
vetot, azzal szemben aki a helyszíni bírságot eluta-
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sítva a hatóságot szabálysér;tési eljárás lefolytatására
készteti. Ez a helyzet ráadásul olyan érdekeltséget
teremt (foleg bÜntetoponttal nem sújtandó és jármu-
vezetéstol eltiltásra kevésbé esélyes szabálysértések
esetén), hogy olyankor se fizesse be a helyszíni bír-
ságot, ha egyébként a felelosségét elismerné, hiszen
pénzbírság a várható feljelentés után úgysem lesz ki-
szabható vele szemben.
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