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Tisztelt T6tsellok Asszonv!

Kdszonom, hogy megtisztelt a bizalm;iLval 6s a szab6lys6rt6si helyszini eljirisokkal kapcsolatos

aggiiyit 6int6en a segits6gemet k6rte.
Beadv6nyiban felhir.ta a Egyelmemet atra a ptobl6rn6ra, hogy a szab6lys6rt6sekr5l, a szab6lys6rt6si

ellirisr6l6s a szab6lys6rt6si nyilv6ntart6si rendszen6l s2616 2072. 6vi II. torv6ny (a tov6bbiakban: Szabs.

w.) a he\szini eli6r6s sorin kiszabhat6 birsig osszeg&rek meghatiroz sa tekintet6ben nilzottan t6g teret
enged a jogalkalmaz6knak, Cs 

^ 
tap^sztdati szerint rendszerint az elkcivetett cselekn6nyek sulyihoz k6pest

arinytalannl magas helyszini bits6gok ltszab s ra kerirl sor. Kifejtette tovlbb6, hogy a helyszini birsig
kiszabLsira iogosult szem6lyek gyakran Egyelmen kiviil hagyjik a jogorvoslathoz val6 iog gatznaliit 6s a

helyszini birs6gol6ssal 6rintett szem6llt rrerr, ti\lkoztaiik a helyszini bits6g elfogadisinak
jogkovetkezm6nyeir5l. A helyszini bfus6gol6shoz haszrrllt nyomtatv6nyok kapcs6n agg6lyosnak tekinti,
hogy azok mind tartalmilag, mind fotmailag nehezen drtelmezhet6ek az 6dntett szem6lyek sz6m6n. A
helyszini elj6t6sokkal osszefiigg5 gyakorlati probl6mak6nt jelezte to,r6bb| a hail6ktalan szerrrelyek szan6ta,

tdrt6n6 postai k6zbesit6si neh6zs6gek felmeri:I6s6t, valamint a szab6lys6rt6si hat6sighoz trirt6n6 azonnali

e156[itisok gyakoiatit, amely a jogalkaknaz6 szerrek helytelen jog6rtelmez6s6b6l ered megit6l6se szetint.

Ytg;i, panasz ban a he\szini elj6t6sok torv6nyess6g6nek ellen6tz6se 6s a torv6nys6rt6sek orvosl6sa

tekintet6ben fogalmazott meg kritikit.
Mindezek alapj n ata k6rt, hogy kezdemlnyezzek egyeztet6st a jogalkot6val €s a jogzlkaknaz6

szervekkel, tov6bbi kezdem6 flyezzefir a szabilys6rt6si jogszab6lybk sziil$6g szerinti m6dosit6s6t, a

beadv6ny6ban r6szletezett szempontok szerint.
Mindenekel5tt szeretn6m tdi6koztati,hogy a hels71ni eldnisok gakorlaldnak nindsegi jauitdsdra iniryul|

tiirekaiseket iidrii{enddnek tartom, mindaqoruiltal dlldsporton sqeint a beadaittlriban felaiqob nebiryigek dthidalhdra

elsdsorban alogtakorlat tTinlin c,ilsryn| lipiseket terni. Szives figyelm6be allnlom ezzel osszeligg6sben az AJB-
1064/2017. sTin jelentisenet, amelyben arra k6rtem a szab6lys6rt6si szabalyozislrt felel5s - 6s a

szabilys6tt6si eljlr6sokban jelent6s szeteppel rendelkez6 tend6rs6g felett 6116 - beliigyminisztert, hogy

kezdemltyezzer egyeztet6seket valamennyr, a szab6lys6rt6si elj6t6sokban 6rintett joglkalmaz6 szerv.'rel a

szem6lyi illominy €rz€kertytt6 k6pz6s6nek megszervez6se titgylban annak 6rdek6ben, hogy az 6rintett

szem6ly s6riiLl6kenys6g6nek tdnye mir ahelyszii elyirits lefolJtatisa sorir, azorrral felismerhet6v6 vilion.
A beliigyminiszter ennek kapcsin art6l tij1koztatott, hogy az €rztkenytt6 tr6ningek tartisa

szakmaiTag indokolt lehet, ez6rt a rend6rs6g az €ves tov6bbk1pz6si ptogarniitnak risszeillitisa sor6n

Egyelemmel lesz arra, hogy a kiszolgiltatott helyzetben 16v6 szem6lyek iog&v6nyesit6s6t el6segit6 k6pz6sek

is helyet kapjanak a k€pz€sr tewben. Bzzel egytitt elv6gzend6 felada&6nt vatfaka az egy6b szab6lys6n6si

hat5s6gok, valamint a helyszini bitsigol6sra jogosultak megkeres6s6t annak 6rdek6ben, hogy e szervek is
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rendszeresits6k az ilyen tirgyi k6pz6seket. Jelezte, hogy egyettrt azzal, hogy az eljir6sokban nagy hangsrilyt

kell kapnia az 6rthet6 ti\6koztat6snak. Ez€rt -b t nem kifeiezetten a helyszini eljir6sokat 6rnt6en, de - a

tend5rs6g a7tal haszndt hatitozarnintik feliiLlvizsg6lata keret6ben a ti46kozt^t6sok krjz6rdret6bb6 t6tel6t

terveit a tltca.
Ezen trilmen6en szeretn6m felhivni szives figyelm6t a szab6lys6tt6sek6l, z szabilys6ntsi eljirisr6l

6s a szab6lys6tt6si nyilv6ntart6si rendszerr6l sz6l6 2072. 6vi II. torv6ny v€grehaltAsin, kapcsolatos

rendelkez6sekr6l, valamint ahhoz kagcsol6d6 egyes rendeletek m6dosit6s6r6l sz6l6 22/2072. (IV. 13.) BM
rendelet (a tov6bbiakban: 22/2072. BM t.) 2018. mircius 1-j6t6l hatdlyba l6p6 m6dosit6s6ra, amellmek

alapjit az AJB-I 970/ 201 7. sVin jelerlxenben megfogalmazott 6szrev6teleim k6pezt6k. A m6dosit6s m6t egy

trltzlinos, valamennyi jogalkalmaz6 szew szAmira k<itelez6en alkalrrrazar;'d6, tehit egys6gesitett

formanyomtatv6ny mintAt vezet be a 22/2072. BM. t.-be. A formanyomtatv6ny immanens r€sz€t foga
klpezn a jogkove&ezm6nyekr6l s2516 - tem6lhet5ieg gyakorlati szempontb5l is koz6rthet5 - tij6kozat6s
is. E m6dosicis el6revetiu a beadvinyibar felvetett egyes gyakorlati probl6m6k 6tbtdal6sit azzal, hogy
amennyiben a jogszal>ilyt kovetelm6nyek ellen6re a helyszinen int6zked6 szem6ly elmulasztja a

jogkcivetJ<ezm6nyekr6l sz6l6 tAj|kozta(tst, azt a bits6g nyomtatvAny olvashat6, flyomtatott betffkkel
legalibb it6sban ta fia7mazza.

'Ii\€koztatom tovibb6, hogy jelen levelemmel egyideifileg megketestem a beltgyminisztert annak
6tdek6ben, hogy ism6telten felhivjam a tfuca Egyelm€t a kcivetkezetes jogalkaknaz6i gyakorlat, valamint a

szabilys6rt6si helJszint e\iLriLsokban a tij€koztatis €s az 6rz6kenyit6 k6pz6sek jelent6s6g€te.

Ezek alapj n - bizva abbary hogy a tatca 6Jtal villalt ig6retek 6s a 22/2012. BM r. elfogadott
m6dosit6sa alkalmasak lesznek a helyszini elj6risokkal kapcsolatos ,ggdy"k eloszlatls|n €s a helyes
jogalkalrr,az6i gyakotlat kialakitisira - jelenleg nem tartom esed6kesnek a felvetett tirgykrirokkel
kapcsolatos 6ltalinos, 6tfog6 ombudsmani vizsgilat megindit6s6t. A beadv6ny6ban szerepl6 tov6bbi
gyakotlati neh6zs6geket r6szletez6 probl6rnik tekintet6ben pedig arra szeretn6m szives Egyelm6t felhivni,
hogy amennyibett azokra vonatl<oz6an konk6t iigyben patasz lrkezik hozzim, akkor a vizsg6lati
hatiskoromre vonatkoz6 tow6ayi rendelkez6sek 6ItaI szabott keretek kdzott m6domban Al7 a panaszban

foglaltak tirgy ban izsgilatot inditani, amelyreklezlrLsak6nt aklr egyed\ akh a konkr6t iigyon trl1mutat5,

iltalinos iellegd int6zked6sek kezdem6nyez6s6re is elvr lehet6s6gem nyilhat.
Bizom abban, hogy e titj€kozat6sommal segits6gere lehettem, 6s a jov6ben minden olyan iigyben a

rendelkezds6re 6l1ok, amelynek vizs gllatira a jogszabilyok feljogosftanak.
Tov6bbi eredm6nyes munk6t Hv6nok!
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