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„A parancsolatokat tudod: Ne 

paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; 

hamis tanubizonyságot ne tégy; 

tiszteld atyádat és anyádat.” 

/Lukács evangéliuma 18,20/ 

 

 

http://www.bibliaidezet.hu/Lukacs-evangeliuma/18
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Bevezetés 

 

Szakdolgozatom témája a lopás, mint tulajdon elleni szabálysértés témakörét öleli fel, 

amelyeknek minőségi alakulása az állampolgárok nagy részét foglalkoztatja. 

Napjainkban a legnagyobb arányban előforduló tulajdon elleni szabálysértés a lopás, 

amely sérti a társadalmi berendezkedést és a vagyoni viszonyokat. Mindenki ismer 

olyan személyt a környezetében, aki korábban elszenvedett valamilyen kisebb-nagyobb 

lopást, rosszabb esetben saját maga vált sértetté. 

 

Szakdolgozatom célja, hogy önálló kutató munkám által, átfogó képet nyújtson a 

lopásról, annak hatályos szabályozásáról, segítségül szolgáljon általános elméleti és 

gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban, amelyek segítenek következtetéseket levonni, 

javaslatokat megfogalmazni, felhívni a figyelmet a prevenció, a társadalmi összefogás 

szükségszerűségére, a kölcsönös odafigyelésre 

 

Szakdolgozatom témájának kiválasztásánál arra törekedtem, hogy olyan területtel 

foglalkozzam, amely kevésbé kutatott, viszont a mindennapi társadalmi viszonyokat 

nagyban meghatározza. A rohanó hétköznapok során sokakban már nem is tudatosul, 

hogy miért is zárja le az autóját a parkolóban, miért lakatolja le a kerékpárját a bolt 

előtt, miért szorongatja kezében a táskáját a buszon vagy miért is használunk zsebeken, 

táskákon, pénztárcákon zipzárakat. Ezek a mozdulatok, sok mással egyetemben már 

rutinszerűvé váltak az emberek életében. Ennek az egyik rejtett okát, a kisebb lopásokat 

helyezem a középpontba. 

 

Dolgozatom tematikáját tekintve először lopással, mint társadalmi jelenséggel, alapvető 

fogalmi meghatározásokkal és magyarázatokkal, majd a vonatkozó hatályos 

szabályozás vizsgálatán keresztül, a hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények, mint 

büntetések és intézkedések rendszerének elemzésével kívánok foglalkozni. 
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A téma jellegéhez igazodva kutatási módszerként egy személyes mélyinterjú készítését 

is szükségesnek tartottam. Mindenekelőtt azért, hogy minél átfogóbb képet nyújtsak a 

téma gyakorlati szemszögéről. Mélyinterjúm alanyává Sámi Katalin r. alezredes a 

Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Létavértesi Rendőrőrs Parancsnokát kértem fel, aki 

munkája révén, több mint 25 év hivatásos szolgálati viszony távlatából nélkülözhetetlen 

szakmai tapasztalattal rendelkezik a téma vonatkozásában. 

 

A mélyinterjúval párhuzamosan természetesen szekunder kutatásra is sor került, 

különböző szakkönyvek, szaklapok és internetes cikkek vonatkozásában. 
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I. Fejezet 

 

A lopás, mint társadalmi jelenség 

 

1. A kezdetektől 

 

A dolgozat elején olvasható bibliai idézet szerint, már igen korán elvárásokat 

fogalmaztak meg a társadalom tagjai számára. A parancsolatokban nevesítésre kerültek 

a korra jellemző, a közérdeket jelentősen sértő egyes társadalmi normaszegések és 

elvárt viselkedési magatartások egyaránt. Ezek egyrészt tiltást tartalmaznak, hogy mit 

ne tegyen (pl.: ne lopj), másrészt elvárt viselkedést fogalmaznak meg, hogy mit tegyen 

(tiszteld). Már a bibliában is kiemelt szerepet töltött be a lopás, ami a tulajdon 

megjelenésének egyfajta deviáns magatartást magában hordozó negatív társadalmi 

vonzata. 

 

Hazánkban másfél évszázados múltra tekint vissza a bűncselekményeknél kisebb súlyú 

magatartások törvényi szintű szabályozása. Legelső megjelenési formája a kihágások 

voltak, később ezekből alakultak ki a ma is ismeretes szabálysértések.1 A kezdetektől 

jellemző szigorú hangvételű normaalkotói fellépés ellenére a lopás napjainkban is 

komoly problémát jelent a társadalom, a bűnüldöző szervek és jogalkotó számára. „A 

mai hatályos szabályozás alapja a Csemegi-kódex, amelynek rendelkezései számos 

tényállás tekintetében helytállónak bizonyultak.”2 

 

2. A lopásról 

 

A lopás, mint a legősibb és mind a mai napig a leggyakrabban megvalósuló jogsértés 

alapja a vagyon, a tulajdon. Meghatározó tényező a mindenkori társadalmi-gazdasági 

helyzet, az uralkodó és jogilag elismert tulajdonformák, a társadalmi fegyelmezettség, 

                                                           
1 Dr. Jacsó Judit - Dr. Sántha Ferenc - Közigazgatási Büntetőjog Miskolci Egyetemi kiadó 2012. 23. oldal 
2 Fehér Lenke- Görgényi Ilona- Gula József- Horváth Tibor- Lévay Miklós- Sántha Ferenc- Váradi Erika: 

Magyar büntetőjog Különös rész 575. oldal. 
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az alapvető tisztelet, a morál. Jellemzője a mások tulajdona valamint vagyontárgyai 

ellen intézett jogellenes támadás, amely rendszerint kárt okoz. A lopások három 

területre oszthatóak. A legenyhébb súlyú a tulajdon elleni szabálysértés körébe tartozó 

lopás, azt követi a vétség és végül a bűntett, amelyek bűncselekményi alakzatok. A 

dolgozat témáját a tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó lopás képezi, amelyről 

elsősorban a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012 évi II. törvény 177. §-a rendelkezik. A jelenleg hatályos új 

szabálysértési törvény - elődjeihez hasonlóan – felhasználja a büntetőjogi fogalmakat, 

az ügyeket elbírálóknak figyelembe kell venniük a Büntető Törvénykönyvben (2012. 

évi C. törvény) foglaltakat, hiszen csak ott találhatóak a szabálysértéseket vétséggé 

felminősítő körülmények, fogalmak.3 

 

3. Kiemelt szabálysértés 

 

2010-ben a jogalkotó a tulajdon elleni cselekmények kiugróan magas száma miatt a 

tényállást az elzárással sújtható szabálysértések közé emelte, ezzel egyidejűleg a 

tényállás tisztázását, felderítését szolgáló előkészítő eljárási cselekményeket a 

rendőrhatóság hatáskörébe utalta. Az akkor benyújtott törvényjavaslat azzal magyarázta 

a szigorítást, hogy „Magyarországon a jelenleg kiszabható pénzbírság visszatartó hatása 

nem elégséges”4 

 

4. A tulajdon elleni szabálysértés jellemzői 

 

A tulajdon elleni szabálysértések súlyának egzakt módon történő megállapítását a kár, a 

vagyoni hátrány és az érték büntetőjogi fogalmai szolgáltatják. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Bisztriczki László, Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata Második, átdolgozott, 

hatályosított kiadás HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2014. 503-504.oldal 
4 T/4863. számú törvényjavaslat a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről. Általános indokolás 
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A hatályos Büntető törvénykönyv 459. § 16. és 17. pontja szerint: 

 

- kár: a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés 

- vagyoni hátrány: a vagyonban okozott kár és az elmaradt vagyoni előny.5 

 

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetésével a sértett vagyonában egy meghatározott 

értékcsökkenés áll be. A bűncselekményi alakzattól történő elhatárolásnál az érték 

játszik meghatározó szerepet, ha a cselekmény nem haladja meg szabálysértési érték 

felső határát jelentő ötvenezer forintot, akkor az ügy a szabálysértési hatóság 

hatáskörébe tartozik, ha viszont meghaladja, akkor bűncselekmény elkövetése miatt kell 

eljárást indítania a rendőrségnek. Nem követhető el tulajdon elleni szabálysértés saját 

tulajdonban lévő vagyontárgyakra, mivel minden esetben idegen vagyontárgyra kell 

irányulnia az elkövető cselekményének. Nem követhető el közös tulajdonban lévő 

vagyontárgyakra, ha az elkövető bizonyíthatóan társtulajdonos. Szintén nem minősül 

tulajdon elleni szabálysértésnek házastársak esetében a házasság ideje alatt szerzett, 

közös tulajdon elleni támadás a házastárs részéről kivéve, ha a másik fél kétséget 

kizáróan bizonyítani tudja, hogy a cselekménnyel támadott dolog a saját 

különvagyonába tartozik. A tulajdon elleni szabálysértések közös jellemzője még, hogy 

csak szándékosan, egyes esetekben pedig célzatosan követhetők el. A célzat 

leggyakrabban a vagyoni haszonszerzés, rongálás esetén a károkozás. A szándékosság 

alól egyetlen kivételt a rongálás gondatlan alakzata képezi. Szándékos tulajdon elleni 

szabályértések esetén annak kísérlete is büntetendő, a szabálysértés befejezett 

alakzatának büntetési tételével megegyezően.6 

 

A gondatlan tulajdon elleni szabálysértés kísérlete fogalmilag lehetetlen. A felelősséget 

megállapító határozat rendelkező részében egyértelműen jelölni kell, hogy az elkövető 

tettesként vagy részesként kerül felelősségre vonásra. Szándékos elkövetésnél, ha a 

sértett az elkövető hozzátartozója, abban az esetben csak magánidítványra van helye a 

szabálysértési eljárás lefolytatásának.7 

 

 

                                                           
5 2012. évi C. törvény 
6 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 504. oldal 
7  2012.évi II. törvény 177. §. (5) bekezdés 
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5. A tulajdon elleni szabálysértés és a társadalom 

kapcsolata 

 

Magyarországon 2015. első felében az ismertté vált tulajdon elleni szabálysértések 

száma megyénként az alábbiak szerint alakult: 

 

 

1. ábra (forrás: Rendőrség honlapja)8 

 

 

A táblázat alapján megfigyelhető, hogy a megyénként feltűntetett esetszámok, 

önmagukban is magasak, területenként egyenletes képet mutatnak. Eszerint az adott fél 

év időtartamban Magyarországon 31.715 esetben indult eljárás tulajdon elleni 

szabálysértés elkövetése miatt, ami legalább ugyanannyi elkövetőt valószínűsít. 

 

                                                           
8 Tulajdon elleni szabálysértések – 2015 június 

http://police.hu/sites/default/files/tulajdon_ell._hk_2015._06.pdf 6.oldal (2016. április 07.) 
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A tulajdon elleni szabálysértések a lopáson túl más jogsértő cselekményeket is magába 

foglalnak, mint például a sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság stb, amelyek nem 

képezik dolgozatom témáját. Ahhoz, hogy a tulajdon elleni szabálysértéseken belül 

valós mérési adatokat kapjunk az egyes elkövetési magatartások számszerűen 

kifejezhető arányáról, egy mélyinterjú készítésére került sor.9 

A választásom a lakókörnyezetben található, Magyarországon az egyik legnagyobb 

területi illetékességgel rendelkező Berettyóújfalui Rendőrkapitányságon belül működő 

Létavértes Rendőrőrsre esett, ahol Sámi Katalin r. alezredes Őrsparancsnok több 

évtizedes szakmai tapasztalatával segítette kutató munkámat.10 

 

6. Látencia 

 

Az életbeli sajátosságok miatt fontos megjegyezni, hogy a regisztrált adatok nem adnak 

pontos képet az összesen elkövetett tulajdon elleni szabálysértésekről, mivel a 

statisztikai adatok nem tartalmazzák látenciában maradt szabálysértések jelentős 

számát. 

 

Látensnek azokat a cselekményeket nevezzük, amelyek rejtve maradnak, tehát nem 

érkezik feljelentés vagy nem jutnak a hatóság tudomására, ezért nem indul ezekben az 

ügyekben eljárás és ezzel egyidejűleg nem regisztrálják és nem jelenik meg a 

statisztikákban. „A tanulmányok empirikusan igazolták, melyet már a XIX. századi 

kriminológusok megállapítottak, hogy a rendőrségi statisztikák kevesebb 

bűncselekményt mutatnak a valósnál. Az áldozattá válással kapcsolatos vizsgálatokból 

kiderült, hogy a látens bűnözés lényegesen nagyobb a vártnál.”11 Ezek becslésére 

különböző matematikai számítások használhatóak. 

 

 

 

                                                           
9 1. számú mellékletben: Mélyinterjú alkalmával Sámi Katalin r. alezredes Őrsparancsnok részére feltett 

kérdések 
10 2. számú mellékletben: Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Létavértes Rendőrőrs Tulajdon elleni 

szabálysértések hivatalos statisztika 2010-2015 
11 Erdei Gábor: Az NKE HHK Tudományos Folyóirata – Hadtudományi szemle Budapest, 2013. 6. 

évfolyam 3. szám 

http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_3/2013_3_tt_e

rdei_gabor1.pdf 119-120. oldal (2016. április 07.) 

http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_3/2013_3_tt_erdei_gabor1.pdf%20119-120.%20oldal%20(2016
http://uninke.hu/downloads/kutatas/folyoiratok/hadtudomanyi_szemle/szamok/2013/2013_3/2013_3_tt_erdei_gabor1.pdf%20119-120.%20oldal%20(2016
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7. Deviancia 

 

A deviancia önmagában elferdülést, elhajlást jelent12, a társadalomtudományokban 

használatos kifejezés, amely szoros kapcsolatban áll a lopással. Egy adott 

társadalomban elfogadott normáktól eltérő magatartást deviáns viselkedésnek nevezzük. 

Ezek körét csak egy konkrét kultúrát vizsgálva lehet meghatározni, az esetleges 

általánosítás fiktív képet alkothat. Az egyes magatartásokat a történelmi, társadalmi, 

vagy politikai folyamatok által létrejött társadalmi értékelés és minősítés eredményeként 

tekintjük normálisnak vagy deviánsnak.13 

 

Társadalmunkban a lopás az egyik legnagyobb problémát jelentő deviáns magatartási 

formák egyike, közvetlen ok-okozati összefüggés figyelhető meg. 

 

8. Magánindítvány 

 

Ha az elkövető a sértett hozzátartozója, akkor a törvény - a büntetőjogi szabályozáshoz 

hasonlóan - lehetőséget biztosít a sértett érdekeinek, akaratának figyelembevételére. 

Ebben az esetben nem elegendő a hatóság tudomásszerzése az eljárás megindításához, a 

sértettnek külön kifejezésre kell juttatnia a hozzátartozója, mint elkövető 

megbüntetésére irányuló szándékát.14 A szabálysértési törvény 79. § (4) bekezdése 

alapján a sértett a magánindítványát harminc nap alatt terjesztheti elő. A harminc napos 

határidő attól a naptól számít, amelyen a sértett az eljárás alá vont személy kilétéről 

tudomást szerez. A határidő jogvesztő, a mulasztás nem pótolható, a nyitva álló határidő 

elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Lényeges különbség a büntetőjogi és a 

szabálysértési eljárásban előterjesztett magánindítvány vonatkozásában, hogy amíg a 

büntetőeljárásban korábban előterjesztett magánindítvány nem vonható vissza, addig a 

szabálysértési eljárásban a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság érdemi határozatának 

meghozataláig a sértett visszavonhatja.15 

 

                                                           
12 Kesztyűs Mária, Dr. Kiss Géza, Dr. Krémer Ferenc, Dr. Németh Zsolt Belügyi Rendészeti Ismeretek 2. 

Budapest, 2003. 34.oldal 
13 A deviancia kérdései http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbkrt/psz/dev.pdf 2. oldal (2016. április 07.) 
14  2012.évi II. törvény 79. §. (1) bekezdés 
15 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 505. oldal 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbkrt/psz/dev.pdf%202.%20oldal%20(2016
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II. Fejezet 

 

A lopás, mint tulajdon elleni szabálysértés 

 

1. Szabályozás 

 

A lopás, mint tulajdon elleni szabálysértés tényállását a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény, röviden Szabs. tv. tartalmazza. A törvényt 2011. december 23-án fogadta el az 

Országgyűlés, majd 2012. január 6-án került kihirdetésre. A törvény - a 251. § (1) 

bekezdése értelmében - 2012. április 15-én lépett hatályba, azzal a kikötéssel, hogy 

rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.16 A 

jogalkotó a régi szabálysértési törvényhez hasonlóan az új szabálysértési törvény 

esetében is az egységes és önálló szabálysértés jogintézményét a büntetőjoghoz 

hasonlóan Általános és Különös részre osztja. Ennek megfelelően a törvény Általános 

része az anyagi-, és az eljárási szabályokat, míg a Különös rész az egyes tényállásokat 

tartalmazza.17 

 

2. Tényállás 

 

A szabálysértési törvény rendelkezései szerint tulajdon elleni szabályértést követ el, aki 

ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást követ el, illetve aki e cselekmény 

elkövetését megkísérli.18 

 

 

 

                                                           
16 2012. évi II. törvény 
17 Dr. Torma András, Dr. Bistei Attila, dr. Tisza Tibor, Dr. Varga Jenő Miskolci Egyetem Állam- és 

Jogtudományi kar 2004. a Szabálysértési jog alapintézményei oktatási segédlet 5. oldal 
18 2012. évi II. törvény 177. § (1) Aki 

a) ötvenezer forintot meg nem haladó értékre lopást, sikkasztást, jogtalan elsajátítást, orgazdaságot, 

b)355 ötvenezer forintot meg nem haladó kárt okozva csalást, szándékos rongálást, 

c) ötvenezer forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt okozva hűtlen kezelést 

követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését megkísérli, szabálysértést követ el. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166.315810#foot355
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2.1 A lopás fogalma 

 

A lopás fogalmát a hatályos Büntető Törvénykönyv az alábbiak szerint határozza meg:  

 

„Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ 

el.”19 

 

2.2 Alanya 

 

A Csemegi-kódex alapján bárki lehet a lopás elkövetője, aki „bűncselekvési” 

képességgel bír.20 A lopás alanya a tettes, aki a tulajdonost és birtokost kivéve bárki 

lehet. Akik az elvételt akarategységben követik el, akár úgy, hogy az első mozzanatot az 

egyik, a másodikat a másik tettes hajtja végre, azokat társtetteseknek nevezzük.21 „ A kik 

közelebb állnak a végrehajtáshoz, mint a segéd, azok a tettestársak. Vagyis a kik részt 

vesznek, de se nem segédek, se nem felbujtók. Egyéb ismérvet felállítani alig lehet.”22 

 

2.3 A lopás jogi tárgya 

 

A lopás jogi tárgya mindig a tulajdonjog, ahol a cselekmény közvetlenül a birtokláshoz 

való jog ellen irányul, amely a birtokállapot megváltoztatásával sérül.23 

 

2.4 Elkövetési tárgya 

 

A lopás elkövetési tárgya az értékkel rendelkező, idegen, ingó dolog lehet. Ha e három 

feltétel bármelyike hiányzik, akkor nem valósul meg.  

 

                                                           
19 2012. évi C. törvény 370. § (1) bekezdés 
20 Angyal Pál: A Magyar Büntetőjog Kézikönyve, 10. A lopás Atheneum Budapest, 1932. 19. oldal 

Dr. Görgényi Ilona - Dr. Gula József - Dr. Horváth Tibor - Dr. Jacsó Judit - Dr. Lévay Miklós Dr. Sántha 

Ferenc - Dr. Váradi Erika A Magyar Büntetőjog Különös Rész CompLex kiadó Budapest 2013. 579. 

oldal 
22 Dr. Fayer László: A Magyar Büntetőjog Kézikönyve harmadik bővített kiadás első kötet Bevezető rész 

és általános tanok Franklin-Társulat Budapest, 1905. 287.oldal 
23 Dr. Görgényi Ilona - Dr. Gula József - Dr. Horváth Tibor - Dr. Jacsó Judit - Dr. Lévay Miklós Dr. 

Sántha Ferenc - Dr. Váradi Erika i.m. 577. oldal 
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Dolog fogalma: dolog valamennyi, az ember által fizikailag birtokolható testi tárgy, 

például szék, labda, pénz.24 A dolog értékének pénzben kifejezhetőnek kell lennie, ezt 

nevezzük értékkel rendelkező dolognak. A Csemegi-kódex hatályba lépését követően 

negyed évszázaddal komoly problémát jelentett az újdonságnak számító villamos 

energia lopásának kérdése. Megoszlottak a vélemények, hogy a villamos energia dolog-

e vagy sem, vagyis lopás körébe tartozik-e? A Curia álláspontjában dolognak tekintette, 

tehát a lopás hatáskörébe utalta, 1907. évi III. tc. jogszabályban később rögzítette.25 

Angyal Pál szerint nem esnek a dolog fogalma alá „A jogok, melyek ugyan 

megsérthetők, a jogosítottól egészben vagy részben elvonhatók, a sértés vagy elvonás 

azonban ily esetben sem lesz lopás.”26„A törvény kiterjesztőleg értelmezi a dolog 

fogalmát, mert például a villamos- és a gazdaságilag hasznosítható más energiát, 

valamint a vagyoni jogosultságot megtestesítő olyan okiratot, dematerializált 

értékpapírt is ide sorolja, amelyek a bennük tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság 

feletti rendelkezést önmagukban is biztosítják.”27 Lopásnak tárgya az ember nem lehet, 

mert az ember nem dolog, hanem személy. Az emberi test elvált részei (pl. levágott fej, 

fog) dolognak minősülnek. „Villamos áram lopásnak tárgyát képezheti, mert emberi 

uralom alá hajtható és elvehető.”28 Ezek alapján tehát az áram- és egyéb energia, az 

elektronikus úton rögzített és értékpapír-számlán nyilvántartott értékpapír is képezheti 

lopás tárgyát.29 „A hazai jogunkban elfogadott modern elmélet dolog alatt csak az u n. 

testi dolgokat (rescorporales) érti.”30 

 

 

 

 

                                                           
24 2012. évi C. törvény 383. § E fejezet alkalmazásában 

a) dolgon a villamos- és a gazdaságilag hasznosítható más energiát is, úgyszintén a vagyoni jogosultságot 

megtestesítő olyan okiratot is érteni kell, amely a benne tanúsított vagyoni érték vagy jogosultság feletti 

rendelkezést önmagában – illetve a dematerializált formában kibocsátott értékpapír esetében az 

értékpapírszámla jogosultjának – biztosítja, 

b) vallási tisztelet tárgyán a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyat is érteni kell, 

c) nemesfémen a nemesfém ötvözetét vagy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot is érteni kell 
25 Angyal Pál: i.m. 206-207. oldal 
26 Angyal Pál: i.m. 22. oldal 
27 Jogi fogalmak Lopás A lopás elkövetési tárgya http://www.protektor-special.hu/jogif.php (2016.  április 

07) 
28 Dr. Heil Faustin: Ügyvédek Lapja Budapesti Ügyvédi Kör Közlönye Tizenötödik Évfolyam 1898 4. 

SZÁM: 1989. január 22. 2. oldal 
29 Dr. Görgényi Ilona - Dr. Gula József - Dr. Horváth Tibor - Dr. Jacsó Judit - Dr. Lévay Miklós Dr. 

Sántha Ferenc - Dr. Váradi Erika i.m. 537. oldal 
30 Dr. Heil Faustin: i.m. 2. oldal 

http://www.protektor-special.hu/jogif.php%20(2016
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Ingó dolog fogalma: Általános elvként az ingó dolog meghatározását az állagsérelem 

nélküli elmozdíthatósághoz kötötték. Kizárólag ingó dolog lehet a lopás tárgya, ingatlan 

nem, kivéve az ingatlan azon része, amely önállóan is birtokba vehető (pl.: a kerítés 

kapuja).31 

 

Idegen dolog fogalma: Idegen dolog az, ami nem képezi az elkövető tulajdonát, hanem 

más személy tulajdonában van, de nem uratlan. Lopásnak minősül nemcsak a 

tulajdonostól, de a birtokostól, sőt a rosszhiszemű birtokostól (például tolvajtól) 

eltulajdonított ingó dolog is.32 

 

2.5 Elkövetési magatartás 

 

Elkövetési magatartás az elvétel, amely a dolog birtokba vételét jelenti. Ilyen esetben a 

korábbi birtokos a dolog feletti hatalmát elvonja az elkövető, aki ezzel egyidejűleg 

tényleges uralmat szerez a dolog fölött. Egy dolog megérintése, elmozdítása nem 

elégséges, viszont a dolog elvitele, elszállítása pedig nem szükséges a 

tényállásszerűséghez. Lopást csak szándékosan és kizárólag egyenes szándékkal lehet 

elkövetni.33 A szándéknál a tudat elemét kell kiindulási alapul venni. „Ha a cselekvőnek 

képzetében megvolt, hogy mi lesz cselekményének eredménye, a cselekmény 

szándékos.”34 Bizonyos személyes körülmények és tulajdonságok, jelentőséggel bírtak a 

lopás elkövetésével kapcsolatban. Angyal Pál felfogása szerint a lopás sérti a birtok és a 

tulajdonviszonyokat egyaránt, mivel a lopást gyakorlatilag birtokelvonás útján követik 

el.35 „A lopás elkövetési tevékenysége az elvétel, melynek a törvény megkövetelte 

ismérvei, hogy a dolog a, másnak birtokából vagy bírlalatából; b, annak belelegyezése 

nélkül; c, jogtalan eltulajdonítási célból vétessék el.”36 

 

 

                                                           
31 Ingatlanok és ingók 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/ingatlanokingok.htm (2016. 

április 07.) 
32 Dr. Görgényi Ilona - Dr. Gula József - Dr. Horváth Tibor - Dr. Jacsó Judit - Dr. Lévay Miklós Dr. 

Sántha Ferenc - Dr. Váradi Erika i.m.577. oldal 
33 Dr. Görgényi Ilona - Dr. Gula József - Dr. Horváth Tibor - Dr. Jacsó Judit - Dr. Lévay Miklós Dr. 

Sántha Ferenc - Dr. Váradi Erika i.m. 578. oldal 
34 Dr. Fayer László: i.m. 299. oldal 
35 Angyal Pál: i.m. 205. oldal 
36 Angyal Pál: i.m. 38.oldal 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/magyarazatok/ingatlanokingok.htm%20(2016
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2.6 Célzat 

 

Célja az idegen, értékkel rendelkező ingó dolog eltulajdonítása. A célzat hiányában 

felelősségre vonás nem alkalmazható, viszont kártérítésre kötelezhető az elkövető. Már 

a Csemegi-kódex fejlett jogi szabályozása is elválasztotta a lopást a sikkasztástól, 

kifejezte az eltulajdonítási célzat meglétének fontosságát. „A kódex 333. §-nak 

meghatározása szerint lopást követ el az, aki idegen dolgot másnak birtokába vagy 

bírtalatába annak beleegyezése nélkül azon célból vesz el, hogy azt jogtalanul 

eltulajdonítsa.”37 A célzat egy bizonyos irány, amelyet az elkövető a cselekmény 

végrehajtásánál kitűz magának. A törvény a lopás esetében megköveteli az ilyen célzat 

megállapíthatóságát. Ezáltal a törvény csak a birtokban lévő dolognak az olyan elvételét 

bünteti, amely esetében az eltulajdonítási célzat fenn állt.38 

 

2.7 A sértett 

 

Sértett az, akinek a sérelmére a lopást elkövetik. Ez lehet a tulajdonos, a birtokos, sőt a 

rosszhiszemű birtokos is. A vagyon elleni jogsértések társadalomra veszélyességi súlya 

mérhető, annak hátrányos következményei egzakt módon pénzben kifejezve 

megállapíthatóak. A társadalomra veszélyesség súlyának mérése a kár, az érték és 

esetleg a vagyoni hátrány alapul vételével történhet.39 

 

3. Az elhatárolás 

 

A lopás, mint tulajdon elleni szabálysértés különböző szempontok alapján elhatárolható 

más hasonló szabályértésektől, vagy a lopás bűncselekményi alakzataitól. A lopás 

büntetőjogi fejlődése a magántulajdon fejlődésével tart lépést. A magyar jog a fejlődés 

során különbséget tett az enyhe és a súlyos lopás között. Ehhez alapvetően az 

értékhatárok nyújtottak segítséget.40  

 

                                                           
37 Kardos Zsófia: A lopás jogi szabályozásának alakulása „Studia Juvenum” 2011. 4. évfolyam 1. szám 

204. oldal 
38 Dr. Fayer László: i.m. 300. oldal 
39 Tóth Mihály – Nagy Zoltán A Magyar Büntetőjog Különös Rész Osiris kiadó Budapest 2014. 429. 

oldal 
40 Kardos Zsófia: i.m. 203. oldal 
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3.1 Az értékhatár 

 

A tulajdon elleni szabálysértések jogtörténetét áttekintve megállapítható, hogy az 

elhatárolás alapját képező értékhatár többször is változott. A változás minden esetben az 

értékhatár növekedését jelentette. A jogalkotó az értékhatár folyamatos növelésével az 

elkövetők gyorsabb és hatékonyabb felelősségre vonását, az értékhatároknak a valós 

értékviszonyokhoz való igazítását valamint a jogsértő cselekmények magas számának 

visszaszorításához fűződő mindenkori társadalmi érdekek érvényre juttatásának célját 

szolgálja. A régi szabálysértési törvény hatályba lépése előtt, 2000. március 1. hatállyal 

a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXX. törvény a szabálysértési 

értékhatárt tízezer forintra felemelte. Ennek az volt az oka, hogy a vagyon elleni 

bűncselekmények felülvizsgálata során megállapították, hogy egy-egy kiemelkedő 

tárgyi súlyú bűncselekmény elbírálásakor a Büntető Törvénykönyv vonatkozó büntetési 

tételei a gyakorlat szempontjából kevésnek bizonyultak. Hét évvel később a Btk. és más 

büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi XXVII. törvény a tulajdon 

elleni valamint gazdasági szabálysértések vonatkozásában ismét megemelte az 

értékhatárokat. A módosítás alapjául a 2005-ös statisztikai adatok szolgáltak, amely 

szerint 2005-ben 268 990 vagyon elleni bűncselekmény jutott a hatóság tudomására, 

melyből 34 010 esetben az elkövetési érték 10 000-19 999 forint közé esett, ami a 

vagyon elleni bűncselekmények 12,64%-a.  A jogalkotó szerint e bűncselekmények 

nagyrészt egyszerű megítélésű, csekély tárgyi súlyú, ezért szükségtelen a büntetőeljárás 

garanciarendszerének alkalmazása. Ezekben az esetekben a szabálysértési felelősségre 

vonás gyorsabban és hatékonyabban biztosítja a társadalom védelmét. Ezek alapján a 

törvény a régi Btk. 138/A. §-ában meghatározott kisebb érték alsó határát tízezer 

forintról húszezer forintra emelte.  Az értékhatár növekedésével a korábban 

bűncselekménynek minősülő ügyekben eljáró nyomozó hatóságoknak, ügyészségeknek 

illetve bíróságoknak az ügyforgalma lecsökkent, ezzel párhuzamosan növekedett az 

akkor még jegyzői hatáskörben működő szabálysértési hatóságok ügyterhe. Az 

igazságszolgáltatás szempontjából a fenti kölcsönhatás ellenére egyértelműen 

költséghatékonyabb eljárást és jelentős könnyítést jelentett a módosítás, mivel a 

szabálysértési eljárások önmagukban egyszerűbben és gyorsabban lefolytathatóak 

voltak. 2010-ben a tulajdon elleni szabálysértések bekerültek az elzárással sújtható 
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szabálysértések körébe, ezzel jelentős mértékben megnövekedett a bírósági 

ügyforgalom.41 

 

A jelenlegi szabálysértési törvény a hatálybalépésekor 50 000 forintra emelte a 

szabálysértési értékhatárt. Az értékhatár emelkedésével körülbelül 60 000 ügy került a 

büntetőeljárás hatálya helyett a szabálysértési törvény hatálya alá. Az eljáró hatóság 

nem változott, hiszen már 2010 augusztusától a bíróság hatáskörébe tartozott az 

elzárással is sújtható tulajdon elleni szabálysértés, amelyben a rendőrségnek kötelező 

előkészítő eljárást lefolytatni. Az új törvénnyel gyakorlatilag az változott, hogy 

bíróságoknak a szabálysértési törvény alapján kell eljárnia és az abban foglalt 

jogkövetkezményeket kell alkalmaznia az elkövetőkkel szemben. 

 

4. Érték-egybefoglalás 

 

Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a Btk. 462. § (1) bekezdés 

b) pontja szerint a lopást ötvenezer forintot meg nem haladó értékre követik el.42 Az új 

Btk.-val új helyzet állt elő az érték-egybefoglalást illetően. „Az érték-egybefoglalásra 

vonatkozó, a Szabs. törvényben fennmaradt rendelkezésről kimutatható, hogy az 

valójában, a norma egyedül elfogadható értelme szerint, szabálysértési felelősséget 

alapít.’43 Tulajdon elleni szabálysértés helyett bűncselekmény valósul meg ugyanazon 

elkövető által elkövetett és együttesen elbírált tulajdon elleni szabálysértések esetén, ha 

a dolog értéke, az okozott kár, illetve az okozott vagyoni hátrány érték-egybefoglalást 

követően meghaladja a szabálysértési értékhatárt.44 Az érték-egybefoglalás egy elkövető 

által elkövetett több lopás egy ítéletben történő elbírálása.45 „Annak meghatározása 

végett, vajjon bűntett vagy vétséget képez-e a lopás: mindazon dolgok értéke 

egybefoglalandó, melyeket ugyanazon tettes, bár több külön lopás alkalmával ellopott 

vagy ellopni megkísérlett, vagy melyeknek ellopásában részes volt.”46  A lopás 

elkövetése után netán beállított értékemelkedés vagy értékcsökkenés tehát figyelmen 

                                                           
41 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 506.oldal 
42 2012. évi C. törvény 462. § (1) bekezdés b) pont 
43 Szomora Zsolt: Emberek őrzője Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére Létrejöhet-e bűncselekmény 

szabálysértések érték-egybefoglalásával? 145.oldal 

http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Emberek_orzoje_Lorincz_Tanulmanyok-I_READER.pdf (2016. 

április 07.) 
44 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 507.oldal 
45 Dr. Angyal Pál: i.m. 96. oldal 
46 Dr. Angyal Pál: i.m. 98. oldal 

http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Emberek_orzoje_Lorincz_Tanulmanyok-I_READER.pdf%20(2016
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kívül marad és sem a tettes előnyére, sem annak hátrányára nem számít be. Az érték-

egybefoglalás a szabálysértési törvény rendelkezései nyomán az már új Btk-ban is 

megjelentek.47 „A lopott dolog értékének az veendő, amely értéke a dolognak a lopás 

idején volt.”48  

 

5. Minősítő körülmények 

 

Ha a jogalkotó új, veszélyes elkövetési módszereket észlel, akkor célszerű a vonatkozó 

hatályos jogszabályt módosítani, vagy új törvényt alkotni. A minősített esetek 

megállapításához fontos megfigyelni hosszú időre nézve az elkövetés módjait, vizsgálni 

kell a sértetteket és az elkövetőket, tipizálni kell őket. A gyakorlatban elő nem forduló 

vagy túl gyakran előforduló minősített eseteket célszerű mellőzni a jogszabályokból, 

mert mindkét esetben elveszett a minősítés létének oka. „A lopás minősített eseteinél 

mindig gondosan körülhatárolt fogalmakat kell képezni, nem szabad a tartalom 

kialakítását a bírói gyakorlatra bízni.”49 

 

Jelenleg a lopás miatt indult szabálysértési eljárások nagyobb részét az önkiszolgáló 

áruházak, a bevásárlóközpontok, az üzletközpontok feljelentései teszik ki, de a 

rendőrség által ismeretlen tettes ellen indított eljárások is komoly mennyiséget tesznek 

ki. Az rendőrkapitányságok által ismeretlen tettes ellen tett szabálysértési feljelentések 

bejelentői maguk a lopást elszenvedett sértettek. Az eljárás során a cselekményt a 

bűncselekményi alakzattól kell elhatárolni. A Btk. alapján az alábbi körülmények 

minősítik fel a lopást bűncselekménnyé.  

 

                                                           
47 2012. évi C. törvény 462. § (4)156 Bűncselekmény valósul meg, ha az ugyanazon elkövető által, egy 

éven belül elkövetett és együttesen elbírált 

a) ugyanolyan tulajdon elleni szabálysértés esetén a dolog értéke, az okozott kár, illetve az okozott 

vagyoni hátrány a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott összeget, 

b) szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése esetén az üreshordozó díj, illetve a 

reprográfiai díj a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott összeget, 

c) iparjogvédelmi jogok megsértése esetén a vagyoni hátrány a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 

összeget, 

d) rossz minőségű termék forgalomba hozatala vagy a versenytárs utánzása esetén a termék, illetve áru 

értéke a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott összeget, 

e) vámszabálysértés esetén a vagyoni hátrány a (3) bekezdésben meghatározott összeget 

érték-egybefoglalás folytán meghaladja. 
48 Dr. Angyal Pál: i.m. 90. oldal 
49 D. Dr. Négyesy László Magyar Jog – A magyar Jogász Egylet Folyóirata 5 , 47. évfolyam 2000. május 

A lopás néhány minősített esetéről – de lege lata és de lege ferenda 275-276. oldal 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=152383.315704#foot156
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5.1 Bűnszövetség 

 

„Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten 

követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését 

megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.”50 A bűnszövetség eszerint társas elkövetői 

alakzat, amelyhez legalább két elkövető, és legalább egy bűncselekmény elkövetésének 

megkísérlése szükséges. Fontos, hogy nem szükségszerű, hogy a bűncselekmény 

befejezetté váljon. 

 

5.2 Üzletszerűség 

 

Üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű 

bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik.51 További 

gyakorlati feltételei: 

- hogy három hónapon belül háromszori elkövetés valósuljon meg 

- bizonyítható a haszonszerzés vagy az elkövető életkörülményei olyanok 

legyenek, amelyekből nyilvánvaló, hogy ezekből a lopásokból tartja fenn magát. 

A gyakorlatban a szemfüles operátorok, biztonsági őrök sokszor meghiúsítják a 

cselekményt, mivel az áruházakban felismerik az elkövetőket és mielőtt újra 

lophatnának, kitessékelik őket.52 

 

5.3 Dolog elleni erőszak 

 

A bírói gyakorlat szerint dolog elleni erőszak az olyan magatartás, amely fizikai akadály 

leküzdésével valósítja meg az eltulajdonítani szándékolt dolog megszerzését. Fontos, 

hogy a fizikai ráhatást dologra kell kifejteni, személy elleni ráhatás, támadás már 

rablásnak minősül. Dolog elleni erőszak valósul meg, ha kitépi az elkövető a sértett 

nyakából a nyakláncot, gépjárművek esetében, ha a szélvédő üvegét kiemelve, vagy az 

oldalsó üveget lenyomva tulajdonítják el a gépkocsiban lévő értékeket. Tipikus 

hipermarketekben előforduló dolog elleni erőszak, amikor az áruvédelmi kapu jelzéseit 

                                                           
50 2012. évi II. törvény 459. § (1) bekezdés 2. pontja 
51 2012. évi II. törvény 459. § (1) bekezdés 28. pontja 
52 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 508.oldal 
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kikerülendően a terméken elhelyezett biztonsági zárat (széfet) lefeszítik, letörik és 

tulajdonítják el. A Büntető Törvénykönyv szerint dolog elleni erőszak valósul meg 

akkor is, ha a dolog eltulajdonításának megakadályozására szolgáló eszközt 

állagsérelem okozása nélkül eltávolítják, vagy a dolog eltulajdonításának 

megakadályozására alkalmatlanná teszik. Ezt a meghatározást a régi Btk.-t módosító 

2009. évi LXXX. törvény 50. §-a pontosította, ezzel egységesítve a bírói gyakorlatot, 

amelyre leginkább az öntapadós, lágy fémszálat tartalmazó áruvédelmi etikett esetében 

vált szükségessé. Nem dolog elleni erőszak, ha egy jármű alkatrészeit állagsérelem 

nélküli leszerelés útján tulajdonítják el, vagy például, ha egy üzlet kirakatát más törte 

be, és az elkövető később a helyzet kihasználásával tulajdonítja el a kirakatban lévő 

tárgyakat. 

 

A pontos törvényi meghatározás előtt a jogalkalmazói gyakorlat eltérően ítélte meg, 

hogy az áruvédelmi eszközök, mint biztonsági széfekre, különböző árucikkekre 

helyezett öntapadós, vonalkódos vagy hurokkal rögzíthető kemény címkék, illetve 

műanyagból készült, tűzéssel vagy patenttel rögzíthető etikettek valamint a ragasztható 

mágnes csíkok eltávolításával dolog elleni erőszakkal elkövetetté válik a lopás vagy 

nem. Dolog elleni erőszak az elkövető minden olyan magatartása, amely az 

eltulajdonítani szándékolt dolog elvételét a megszerzést nehezítő fizikai akadály 

leküzdésével, a vagyontárgyat védő, rögzítő berendezések rendeltetésellenes 

felnyitásával, eltávolításával valósítja meg. Tehát a dolog elleni erőszak 

megvalósulásának nem feltétele az állagsérelem létrejötte vagy a jelentősebb erőkifejtés. 

Ha az elkövető a dolog elvétele érdekében az azt gátló fizikai akadályt rendellenes 

módon küzdi le, akkor a dolog elleni erőszak, mint minősítő körülmény megállapítható. 

Dolog elleni erőszak megvalósul akkor is, ha a dolog eltulajdonításának 

megakadályozására szolgáló eszköz nem kerül eltávolításra, csupán működésképtelenné 

teszik azt, például könyvekbe ragasztott chipet frekvencia zavaróval jelzésre 

alkalmatlanná teszik. Dolog elleni erőszaknak minősül az is, ha a lopás tárgyának 

megőrzésére szolgáló eszközt, készüléket, zárat az elkövető nem annak 

eltulajdonításkor, hanem a helyszínt elhagyva később töri fel.53 

 

 

                                                           
53 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 509-510.oldal 
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5.4 Zsebtolvajlás 

 

Nem csak szó szerint értendő, mivel nem csak a zsebből történő lopás értendő ez alatt, 

akkor is megállapítható, ha az elkövető a sértett közvetlen testi közelébe férkőzve 

észrevétlenül tulajdonít el a sértett közvetlen testi őrizetében lévő tárgyat. A 

karnyújtásnál nem messzebb lévő tárgy minősül közvetlen testi őrizetben lévő tárgynak, 

ahol a sértettnek fizikai lehetősége van az elvétel azonnali elhárítására, ebből fakadóan 

az elkövetőnek nagyobb kockázatot kell vállalnia. Tipikus hétköznapi példái, amikor a 

sértett vállán lévő táskából, vagy a buszon, a sértett mellett lévő ülésen elhelyezett 

táskából, csomagból tulajdonítják el értékeit. Zsebtolvajlásnak minősül az is, ha a sértett 

nyakában lévő nyakláncot észrevétlenül lecsatolják. Nem állapítható meg a 

zsebtolvajlás kabát zsebéből történő lopás esetén, ha a kabát a sértettől távol elhelyezett 

fogason, ruhatárolóban volt felakasztva.54 Elengedhetetlen feltétel, hogy az elkövető a 

sértett figyelmetlenségét kihasználva észrevétlenül, megfelelő speciális gyakorlattal 

lopja el a sértett értékeit. A sértett figyelmetlensége azonban nem származhat elhárításra 

képtelen állapotból.55 

 

5.5 Egy vagy több közokirat, magánokirat vagy 

készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvétele 

 

A bankkártyák, hitelkártyák, egészségpénztári hatósági igazolványok, SZÉP-kártyák, a 

köz- és magánokiratok különleges védelemben részesülnek. Jelen minősítő körülmény 

által ezek eltulajdonítása visszaéléses bűncselekmények elkövetésére ad lehetőséget. 

Kikerült a tulajdon elleni szabálysértések közül a készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel való visszaélés, így az ezek elvételével, felhasználásával megvalósított lopás 

minden esetben bűncselekmény. A jogalkotó ezzel feloldotta azt a korábban felálló 

büntetőjogi ellentmondást, amely szerint az idegen készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

megszerzése bűncselekmény, míg annak szabálysértési értékhatáron belül elkövetett 

felhasználása csak szabálysértés volt. Az ellentmondás alapja az a tény volt, miszerint a 

felhasználáshoz nyilvánvalóan először meg kellett szerezni, birtokolni kellett a fizetési 

                                                           
54 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 511.oldal 
55 D. Dr. Négyesy László i.m. 274. oldal 
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eszközt, így korábban a szabálysértés elkövetése csak egy bűncselekmény 

megvalósítását követően volt lehetséges.56 

 

5.6 Helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre 

megtévesztéssel vagy a jogosult illetve használó tudta és 

beleegyezése nélkül bemenve 

 

A megtévesztés alatt azt kell érteni, ha például az elkövető hivatalos személynek kiadva 

magát jut be. A használó tudta és belegyezése nélkül történő bemenetel tipikus esete a 

besurranásos lopás, amely e minősítő körülmény miatt, minden esetben bűncselekményt 

valósít meg. Az elkövető lopási szándékának már a bemenetel előtt meg kell lennie. 

Megvalósul, ha egy telephelyre kerítés átmászás módszerével jutnak be lopási célzattal, 

de le nem zárt gépkocsiból történő lopásnál nem valósul meg.57 

 

5.7 Hamis vagy lopott kulcs használata 

 

Amikor az elkövető olyan eszközt használ a helyiségbe bejutáshoz, amely eredetileg 

nem azt a célt szolgálja, vagy olyan kulccsal, amelyet korábban eltulajdonított. A bírói 

gyakorlat egyelőre nem tekinti hamis vagy lopott kulcs használatának a 

számkombinációs zárak kinyitását.58 

 

5.8 Lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel 

közösen használó sérelmére 

 

Mivel ebben az esetben az idegen dolog könnyebben hozzáférhetővé válik az elkövető 

számára, ezért indokolt a minősítő körülményként való szabályozása. Hétköznapi példái 

a társbérlet, a munkásszálláson, a diákotthonban a lakótárs sérelmére elkövetett lopás. 

Osztálytermekben, munkahelyi öltözőkben elkövetett lopás esetén is megállapítható a 

minősítő körülmény, ha biztos, hogy csak és kizárólag az osztálytárs, munkatárs 

                                                           
56 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 512.oldal 
57 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 512.oldal 
58 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 513.oldal 
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lophatta el és más nem juthatott be rajtuk kívül a helyiségbe. Ide tartoznak az 

iskolákban gyakran előforduló mobiltelefon lopások, munkahelyi öltözőben elkövetett 

lopások. Sportegyesület öltözője nem minősül a lakáshoz hasonló helyiséget az 

elkövetővel közösen használónak, mivel az alkalmi jellegű, eseti közös használat nem 

valósítja meg. Tehát a sportegyesület öltözőjében elkövetett lopás nem meríti ki a lakást 

vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére minősítő körülmény 

fogalmát, így az nem állapítható meg. A rövid ideig tartó látogatás, vendégeskedés 

ugyanebbe a kategóriába tartozik, e körülmények esetében szintén nem állapítható meg 

bűncselekmény. A használat alatt hosszabb tartózkodást, együtt lakást kell érteni.59 

 

5.9 Erdőben jogellenes fakivágás 

 

Ez egy új minősítő körülmény, melyet az egyre gyakoribban előforduló fakivágás 

módszerével elkövetett falopások, gyakran engedély nélkül végzett fakitermelések 

nyomán hozott létre a jogalkotó. Ennek értelmében, az erdőben jogellenesen elkövetett 

fakivágással megvalósított lopás a szabálysértési értékhatárra elkövetve is 

bűncselekménynek minősül. A gyakorlatban szabálysértést akkor valósít meg a falopás, 

ha tulajdonosi engedély és hozzájárulás hiányában az erdőben száraz lehullott ágak 

összegyűjtésével, jogszerűen kivágott fa eltulajdonításával vagy korábban más által 

jogellenesen kivágott és a helyszínen hagyott fa eltulajdonításával követik el.60 

 

Fentiek értelmében amennyiben az előkészítő eljárás során a felsorolt minősítő 

körülmények közül bármelyik megállapítható, akkor az ügyben eljáró rendőrhatóságnak 

szabálysértési eljárás helyett, bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást kell 

kezdeményeznie. 

 

6. Gyakorlati sajátosságok 

 

Az érték meghatározásához kapcsolódóan előfordulhat, hogy a lopást egy és ugyanazon 

sértett sérelmére a társtettes elkövetők a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó 

értékre követik el, de eközben az egyik elkövető társa tudtán kívül, a közösen 

                                                           
59 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 513.oldal 
60 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 513.oldal 
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eltulajdonított termékeken felül további értékeket tulajdonít el, amellyel meghaladja a 

szabálysértési értékhatárt. Ilyen esetben őt nem két rendbeli tulajdon elleni 

szabálysértésért, hanem büntető eljárás keretében bűncselekmény elkövetése miatt kell 

felelősségre vonni. Az elhatárolásnál az elkövető eredeti szándékát kell alapul venni. Az 

elkövető eredeti szándékára a betöréses illetve járműfeltöréses lopások helyszínén az 

elkövetők által hozzáférhető és reálisan elvehető legnagyobb értékeket alapul véve lehet 

következtetni. Kísérlet akkor állapítható meg, ha az önkiszolgáló áruházban az ellopni 

kívánt dolgot az elkövető a polcról leveszi és az áruház kamerák által meg nem figyelt 

más részén elrejti, azzal a célzattal, hogy később visszamegy és eltulajdonítja azt. A 

lopás, mint tulajdon elleni szabálysértés az elvétellel befejezetté válik. Az elvétellel a 

dolog kikerül a birtokos rendelkezési köréből, ezzel egyidejűleg az elkövető tényleges 

hatalmába kerül. Befejezett lopást kell megállapítani, ha önkiszolgáló boltban az 

elkövető a ruházatában rejti el a lopott árut, de még az üzletben leleplezik cselekményét. 

Mivel az önkiszolgáló boltokban a megvásárolni kívánt termékeket az erre a célra 

rendszeresített kosárban kell elhelyezni, ezért a ruházatban, táskában való elrejtés 

egyértelműen az eltulajdonítási célzatra utal. Nem releváns körülmény a cselekmény 

szempontjából, hogy az elkövetőt már az üzlet eladóterében vagy csak a pénztártól való 

távozást követően leplezi le és kíséri be a biztonsági személyzet. 

 

Az áruházakban gyakran előforduló jelenség az önkiszolgáló eladótérben elfogyasztott 

termékekre elkövetett lopás. Ebben az esetben akkor bizonyítható kétséget kizáróan az 

eltulajdonítási célzat, ha a kasszánál az elkövető az elfogyasztott terméket nem fizeti ki. 

Ebből adódóan az ilyen jellegű lopás csak a fizetést követően bizonyítható a 

rendelkezésre álló kamerafelvételek alapján. Önmagában nem bizonyító erejű, de utal a 

lopási célzatra, ha az elkövető az elfogyasztott termék csomagolását az áruházban 

eldobja, elrejti. Ennek viszont az ellenkezőjére utal, ha az üres csomagolást a kosárban 

elhelyezi, a futószalagra felteszi. Gyakorlat szempontjából a legnehezebb helyzet a 

csomagolás nélküli termékek elfogyasztása esetén áll fenn, például gyümölcs, pékáru. 

Ilyenkor csak a kasszától történő távozást követően állapítható meg a lopás, ha az 

elfogyasztott csomagolás nélküli terméket mégsem fizette ki. 

 

A lopás megvalósulásának fontos kritériuma az eltulajdonítási szándék megléte. Ennek 

hiányában, mint minden kétséget kizáró bizonyításának hiányában a tulajdon elleni 

szabálysértés nem állapítható meg. 
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A szabálysértési hatóságok ügyforgalmában jelentős mennyiségben vannak jelen a 

felderítetlen ügyekben, az ismeretlen elkövetők ellen indult eljárásokban hozott 

technikai megszüntető határozatok. A gyakran előforduló pénztárca lopások célja, az 

abban lévő készpénz megszerzése. A lopással sokszor járulékosan megszerzett 

személyes iratokat, a készpénz kivételét követően az elkövetők gyakran a pénztárcával 

együtt eldobják. A személyes iratok ilyen módok történő eltulajdonításával 

kapcsolatosan két eseti döntés is született: 

 

- Ha az általános élettapasztalat szerint az eltulajdonított személyes tárgy 

közokiratot is tartalmazhat, akkor közokirattal visszaélés vétség elkövetése miatt 

is felelősségre kell vonni az elkövetőt. A bíróság szerint ugyanis, nincs indok az 

eshetőleges szándék mellőzésére, ha az általános élettapasztalat szerint az elvett 

dolog közokiratot is tartalmazhat. 

 

Ha viszont az iratok megszerzése olyan tárgy eltulajdonításával történik, amely az 

általános élettapasztalat szerint nem szokott iratot tartalmazni - mint például egy 

szerszámosláda -, akkor az eshetőleges szándék sem állapítható meg. A fenti bírósági 

megítélést tovább finomították, amely szerint a közokirattal visszaélés vétség 

megállapítása, csak a közokirat megszerzésével valósul meg, nem elég hozzá a lopás 

elkövetés magatartása, az elvétel. Az elvételt követően csak a hosszabb ideig tartó, 

visszaélésszerű birtokbavétel, ilyen birtoklásra irányuló szándék megléte szükséges a 

megszerzés megállapításához. Tehát, ha az elkövető a készpénz kivételét követően az 

iratokkal együtt azonnal megszabadul a pénztárcától, akkor jogilag nem szerzi meg az 

okiratokat, így közokirattal visszaélés bűncselekmény elkövetése nem róható a terhére. 

Olyan esetekben, amikor a sértett iratai később sem kerülnek elő, a szabálysértési 

hatóság jelzésére az illetékes ügyész kezdeményezheti nyomozás elrendelését 

közokirattal visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt.61 

 

 

 

 

                                                           
61 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 514-517.oldal 
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7. Előkészítő eljárás 

 

A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében szabálysértési előkészítő eljárást kell 

lefolytatni. Az előkészítő eljárás lefolytatása feljelentéssel indul, amit a rendőrségen 

kell megtenni. A továbbiakban a lefolytató szerv a rendőrség. Célja a szabálysértés 

tényállásának felderítése, elkövető kilétének megállapítása, bizonyítási eszközök 

felkutatása, biztosítása az eljárás eredményes befejezéséhez. A rendelkezésre álló 

időtartam alapesetben 30 nap, amely egy alkalommal további 30 nappal 

meghosszabbítható, ha az ügy bonyolultsága, vagy más, elháríthatatlan akadály 

indokolja.62  A tetten ért elkövetőt, a tettenéréstől számított maximum 72 óra 

időtartamban szabálysértési őrizetben lehet venni, amennyiben az előkészítő eljárás 

előre láthatólag ez idő alatt eredményesen lefolytatható, az elkövető gyorsított 

eljárásban Bíróság elé állítható. 72 órát meghaladó szabálysértési őrizetre nincs 

lehetőség, az elkövetőt szabadon kell bocsátani, jelenlétét a további eljárásban idézés 

útján kell biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62A szabálysértés elbírálásának szabályai, jogorvoslati rendszer. 2.4. Eljárás elzárással is sújtható 

szabálysértések esetén (Internet: Bíróság.hu, Projektjeink, Az Országos Bírósági Hivatal Az ÁROP 

képzés keretében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 

2012. évi II. törvény oktatása című tananyaga) 

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/elearning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html 

(2016. április 07) 

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv1
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv1
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv2
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/elearning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html%20(2016
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/elearning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html%20(2016
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III. Fejezet 

 

Jogkövetkezmények 

 

1. Szankciók 

 

 „7. § (1) A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések: 

a) a szabálysértési elzárás, 

b) a pénzbírság, 

c) a közérdekű munka. 

(2) A büntetések önállóan és – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 

egymás mellett is kiszabhatók. 

(3) A szabálysértési elzárás mellett nem szabható ki közérdekű munka. 

(4) E törvény megállapíthatja egyes szabálysértési tényállások esetén 

a) a büntetés, intézkedés kiszabásának további törvényi feltételeit, 

b) az egyes büntetések, valamint a helyszíni bírság kiszabásának kizártságát, 

c) a helyszíni eljárásra, valamint a büntetés, intézkedés végrehajtására vonatkozó eltérő 

szabályokat. 

8. § (1) A szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: 

a) a járművezetéstől eltiltás, 

b) az elkobzás, 

c) a kitiltás, 

d) a figyelmeztetés. 

(2) Figyelmeztetés mellett csak elkobzás alkalmazható, az intézkedések egyéb esetekben 

önállóan, egymás vagy büntetés mellett is alkalmazhatók.”63 

 

A büntetés kiszabása során már a kezdetekben is figyelemmel voltak az ellopott dolog 

értékére és a tettes személyi viszonyaira. Gyakori büntetések között szerepelt a 

pénzbírság, a testi fenyítés (pl. tag csonkítás), sőt halálbüntetés is.64 

                                                           
63 2012. évi II. törvény 
64 Kardos Zsófia: i.m. 203. oldal 
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A szankciók tartalmilag az elkövető szabadságának, különböző egyéb jogainak 

megvonását, korlátozását foglalja magában. Szankció nem létezik benne foglalt 

joghátrány nélkül. A Büntető Törvénykönyv 79. §-a szerint a büntetések célja, hogy az 

elkövető vagy akár más bűncselekményt ne kövessen el. Ezzel a társadalom védelmét 

kívánja megvalósítani. A szabálysértések esetén alkalmazható szankciók célja is kettős: 

a büntetőjoghoz hasonlóan egyrészt prevenciós, azaz jogsértés elkövetését megelőző 

funkciója van, másrészt a társadalom védelmét szolgálja. Ezzel nem csak az elkövetőt 

kívánja az újabb elkövetéstől visszatartani (speciális prevenció), hanem a társadalom 

figyelmét is fel kívánja hívni a jogsértő cselekmény büntetendő voltára. 

 

A szabálysértési törvény szankciói a társadalomra kisebb mértékben veszélyes 

cselekményekre, a bagatell büntetőjogi tényállásokra reagálnak, próbálják azokat 

megakadályozni, megelőzni és visszatartani a potenciális, illetve valódi elkövetőket a 

szabálysértés, az újabb szabálysértés elkövetésétől. 

 

A törvény a büntetés mindkét célját meg kívánja valósítani: hatást kíván gyakorolni a 

társadalom közgondolkodására, igazságossággal kapcsolatos igényeire, értékrendjére 

(általános megelőzés), ezzel egyidejűleg a konkrét elkövetők befolyásolásával 

megvalósítja a speciális megelőzést is. A megelőzés visszatartás vizsgálatakor 

megállapítható alapvető befolyást gyakorol rá az eljárás megindulásának ténye, illetve 

ennek magas valószínűsége. Az elkövetők gyakran racionálisan mérlegelik a 

cselekmény elkövetésével járó előnyöket és hátrányokat az összevetésben nagyobb 

szerepe van a gyors lebukás kockázatának, mint a később kiszabott büntetésnek. Ezzel 

szemben az elkövetőt ösztönző, a jogsértés megvalósítására sarkalló motiváció az egyes 

cselekmények esetében a magas látenciára alapozott bizakodás, illetve jelentős még 

annak mérlegelése, hogy az elkövetéssel járó előnyökért megéri a lebukás veszélyeit 

vállalni. A visszaeső, többszörösen visszaeső, üzletszerűen elkövetők releváns 

szankcionálása miatt az utóbbi években többször szigorításra került sor, létrehozták a 

Szabálysértési Nyilvántartási Rendszert, bevezetésre került az érték-egybefoglalás. 

Ehhez kapcsolódik még a tulajdon elleni szabálysértések elzárásossá tétele, a 

pénzbírságok emelése, a visszaesés súlyosabb mértékű büntetéssel való fenyegetése. A 

szankciórendszer célja és feladata, hogy hatékony és a további elkövetéstől visszatartó, 

igazságos és arányos megtorlást lehetővé tevő eszköztárat adjon az igazságszolgáltatás 

és a jogsértéseket elbíráló hatóságok kezébe a jogszabályok megsértőivel szemben. A 
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szabálysértési szankciórendszer dualista rendszerű akárcsak a büntetőjogi 

szankciórendszer: a súlyosabb joghátrányokat jelentő büntetések mellett megtalálhatóak 

az enyhébb szankcióként alkalmazható intézkedések. 

 

Az új szabálysértési törvényben a jogalkotó a szabálysértés miatt alkalmazható 

büntetések között új elemként bevezette a közérdekű munkát, amely nem azonos a 

pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával. Ezzel háromra bővült a büntetések 

eszköztára, amíg az intézkedések körében a kitiltás alkalmazhatóságának kibővítésére 

került sor. Főszabályként a büntetések és intézkedések egymás melletti 

kiszabhatóságával kívánta a jogalkotó a szigorítást és a szankcionálást változatosabbá 

tenni. Tehát a szabálysértési törvény szerint az elkövetővel szemben pénzbírság 

kiszabására, elzárással vagy közérdekű munkával történő büntetés esetén is van 

lehetősége a szabálysértési hatóságnak. A figyelmeztetés kivételével bármely intézkedés 

alkalmazható bármely büntetési nem mellett, vagy akár a törvény által megengedett két 

büntetési nem egymás mellett történő alkalmazása esetén is. Az egymás-mellettiségnek 

vannak korlátai, az elzárás és a közérdekű munka egyetlen tényállás elbírálása során 

sem szabható ki egymás mellett. Ez a korlátozás értelem szerűen csak az elzárással 

sújtható szabálysértési tényállások esetében érvényes, mivel a többi szabálysértés nem 

sújtható elzárással. 

 

Elképzelhető akár két büntetés, (azaz elzárás és pénzbírság vagy közérdekű munka és 

pénzbírság) és egyszerre három intézkedés (járművezetéstől eltiltás, kitiltás és elkobzás) 

is alkalmazható az elkövetővel szemben. A gyakorlatban az elzárás vagy a közérdekű 

munka mellett kiszabott pénzbírság alkalmazható szabadon. A napi 5000 Ft-os elzárás 

végrehajtása magasabb költséget jelent az államnak. Az intézkedések alkalmazásának 

vannak speciális feltételei is. A járművezetéstől eltiltás csak az engedélyhez kötött 

gépjárművel elkövetett szabálysértések esetén, a kitiltás csak a kereskedelmi 

tevékenységgel vagy sportrendezvénnyel összefüggő cselekmények esetén, az elkobzás 

pedig külön rendelkezések megvalósulása esetén alkalmazható. A figyelmeztetés 

mellett csak elkobzásról lehet rendelkezni. Ha a szabálysértési hatóság büntetés 

alkalmazása mellett dönt, akkor figyelmeztetés kiszabására nincs lehetőség, mivel a 

több magában foglalja a kevesebbet, ezért nyilvánvalóan értelmét veszíti.65  

                                                           
65 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m.. 51-55. oldal 
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2. Büntetések 

 

2.1 Elzárás 

 

„9. § (1) Szabálysértési elzárást csak bíróság szabhat ki. 

(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a szabálysértési elzárás legrövidebb 

tartama egy nap, leghosszabb tartama hatvan nap. 

(3) A szabálysértési elzárás tartamába a szabálysértési elzárás alapjául szolgáló 

szabálysértéssel összefüggésben elrendelt szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a 

szabálysértési elzárás alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben elrendelt, négy 

órát meghaladó tartamú előállítás tartamát be kell számítani. A szabálysértési őrizet, 

illetve a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett óráját egy óra 

tartamú szabálysértési elzárásként kell beszámítani. 

10. § Nincs helye szabálysértési elzárásnak, ha az eljárás alá vont személy 

a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben 

meghatározott fogyatékos személy, illetve kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, 

b) a várandósság tizenkettedik hetét elérő nő, 

c) tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, 

d) fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő 

hozzátartozójáról egyedül gondoskodik.”66 

 

A mai napig alkalmazott elzárás kifejezést a magyar büntető törvénykönyv a 

kihágásokról szóló 1879. évi XL. törvénycikk vezette be elsőként.  A szabályozás 

részletesen kidolgozta az elzárás valamint a pénzbüntetés szabályait, annak mértékét, 

különbséget téve az azt kiszabó szervek között.67 A szabálysértési elzárás a 

szabálysértések miatt alkalmazható jogkorlátozó szankciók közül a legsúlyosabb, mivel 

az elzárás az ember vele született alapvető jogát, a szabadságot korlátozza előre 

meghatározott időre. A szabálysértési törvényben két formában található meg. Egyrészt, 

mint meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő elzárás, és mint önálló büntetési nem. A 

régi szabálysértési törvény eredetileg hat szabálysértés estén adott lehetőséget a 

                                                           
66 2012. évi II. törvény 
67 1879 évi XL. törvénycikk 17. § Az elzárás legrövidebb tartama három óra, - a pénzbüntetés legkisebb 

összege ötven krajczár. 
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szabálysértési hatóságnak az elzárás alkalmazására.68 Később a büntetőjogi 

visszaterelődési folyamat felerősödése révén folyamatosan tizenhárom szabálysértésre 

bővült. Az új szabálysértési törvény ezt a tizenhárom szabálysértési tényállást teljes 

egészében átvette, majd módosítások eredményeképpen, további két tényállással, 

tizenötre bővült. Az elzárásos szabálysértések megnevezését a szabálysértési törvény 

külön fejezetben részletesen szabályozza.69 

 

Elzárással sújtható szabálysértések köre: 

1. Magánlaksértés (SZTV. 166. §) 

2. Önkényes beköltözés (SZTV. 167. §) 

3. Távoltartó határozat szabályainak megszegése (SZTV. 168. §) 

4. Rendzavarás (SZTV. 169. §) 

5. Garázdaság (SZTV. 170. §) 

6. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése (SZTV. 171. §) 

7. Tiltott kéjelgés (SZTV. 172. §) 

8. Veszélyes fenyegetés (SZTV. 173. §) 

9. Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel (SZTV. 174. §) 

10. Valótlan bejelentés (SZTV. 175. §) 

11. Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás (SZTV. 

175/A §) 

12. Járművezetés az eltiltás tartama alatt (SZTV. 176. §) 

13. Tulajdon elleni szabálysértések (SZTV. 177. §) 

14. Jogosulatlan vadászat (SZTV. 178. §) 

15. Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés (SZTV. 178/A) 70 

 

Tehát új szabálysértési törvény kiterjesztette az elzárással is büntethető szabálysértések 

körét, és 15 olyan szabálysértési tényállást határoz meg jelenleg, amiért szabálysértési 

elzárás önálló alkalmazásának van helye. Az előző szabálysértési törvényhez (1999. évi 

                                                           
68 1999. évi LXIX. törvény 
69 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 56. oldal 
70 A szabálysértés elbírálásának szabályai, jogorvoslati rendszer Eljárás elzárással is sújtható 

szabálysértések esetén http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-

learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html (2016. április 07.) 

http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv1
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv2
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html#hiv2
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html%20(2016
http://projektjeink.birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/e-learning/s_trvzabalysertesi/lecke2_lap4.html%20(2016
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LXIX. törvény) viszonyítva jelentős mértékű az elzárással sújtható szabálysértések 

bővülése, ami a drákói szigor kiteljesedését közvetíti a társadalom felé.71 

 

Az elzárást a szabálysértési jogból a büntetőjog is átemelte. Az új Btk. szerint a 

büntetőeljárásban kiszabható szabadságvesztés legrövidebb időtartama 3 hónapra 

emelkedett, viszont az elzárás lehetőséget biztosít rövidebb időtartamú 

szabadságelvonással járó büntetés kiszabására is. A jogalkotó kiszélesítette a Bíróság 

által alkalmazható joghátrányok körét, amely alapján az elzárás 5 naptól 90 napig 

terjedhet.72 

 

A szabálysértések ismételt elkövetésének megakadályozására, számának 

visszaszorítására a jogalkotó bevezetette a szabálysértési visszaesés jogintézményét. 

Ezzel, ha az elkövetett szabálysértés egyébként nem tartozik az elzárással sújtható 

szabálysértések közé, a hat hónapon belüli harmadik elkövetést, abban az esetben is 

elzárással lehet súlytani.73 Így bármely szabálysértés szankciójaként bizonyos feltételek 

fennállása mellett, megjelenhet szabálysértési elzárás is. A fiatalkorú elkövetők 

esetében jelentős jogpolitikai fordulat volt 2010. augusztusától a 2010. évi LXXXVI 

törvény a közbiztonság javítás érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról, 

amely az elzárás büntetés kiszabásának tilalmát megszüntette a fiatalkorúakkal 

szemben. A törvény szerint a tilalom további fenntartása nem indokolt, mivel a 

fiatalkorúval szemben önálló jövedelem vagy vagyon hiányában nem lehetett 

pénzbírságot kiszabni, ezért a fiatalkorúak által megvalósított szabálysértések esetén az 

eljáró hatóságnak alig volt szankcionálási lehetősége. A törvény az elzárás büntetés 

kiszabásának tilalmát a fiatalkorúak esetében ugyan feloldotta, de a felnőtt korúakra 

kiszabható maximum felében határozta meg a rájuk vonatkozó maximumot. Ennek 

értelmében a jogalkotó harminc napban határozta meg a fiatalkorúakra kiszabható 

elzárás időtartamának maximumát, és egyúttal előírta a fiatalkorúaknak végrehajtásban 

történő elkülönítését. Az új szabálysértési törvény is megtartotta a fiatalkorúak 

elzárására vonatkozó szabályokat annak ellenére, hogy immár pénzbírságot akkor is ki 

lehet velük szemben szabni, ha annak megfizetését önként vállalják, illetve ha 16. 

                                                           
71 „Ez a szabály olyan hatáskört ad a jogalkalmazónak, amely semmiképpen sem tekinthető jogállaminak, 

sem célszerűnek.” Nagy Marianna: Quo vadis Domine? Jogtudományi Közlöny 2012. május 223. oldal 
72 Dr. Polt Péter: Új Btk. Kommentár 2. Kötet, Általános rész Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó 

Budapest 2013 37. oldal 
73 2012. évi II. törvény 23. § 
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életévüket betöltötték, akkor közérdekű munka is kiszabható. A törvény meghatározása 

szerint elzárást, minden esetben csak a Bíróság szabhat ki. A szabálysértési elzárás 

időtartama alap esetben egytől hatvan napig terjedhet, amely halmazat vagy hat 

hónapon belüli ismételt elkövetés esetében a felső határ felével megemelhető. Így 

elérheti a szabálysértési elzárás időtartama a kilencven napot is akár. Ha az eljárás alá 

vont személy hat hónapon belül két pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt jogerősen 

felelősségre vonásra került és szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértést követ 

el, az elzárás időtartama ebben az esetben is meghaladhatja az általános maximumot. A 

szabálysértési elzárás kiszabásának lehetősége alternatív büntetés. A bíróságok már 

korábban is éltek a választási lehetőségükkel, ma is gyakran szabnak ki pénzbírságot 

vagy enyhébb szankciót az elzárással is sújtható szabálysértések elkövetésénél. A (3) 

bekezdés rendelkezik arról, hogy mely időtartamok számítanak bele a szabálysértési 

elzárás tartamába, így a négy órát meghaladó szabálysértéssel összefüggő előállítás és a 

szabálysértési őrizet teljes időtartama. A törvény alapján a 4 órát meghaladó tartamú 

előállítás illetve a szabálysértési őrizet minden megkezdett órája egy óra tartamú 

szabálysértési elzárásnak felel meg. Ezt a szabálysértési törvény 84. § (1) bekezdése 

minden határidőre általánosságban megállapítja.74 

 

A szabálysértési törvény meghatározza azokat a személyeket, akik mentesülnek a 

szabálysértési elzárás alól: 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben 

meghatározott fogyatékos személy 

- várandósság tizenkettedik hetét elérő nő 

- kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesülő személy 

- tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám 

- a fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő 

hozzátartozójáról egyedül gondoskodó személy75 

 

A mentesség érvényesítéséhez a szükséges okmányokat, dokumentumokat, 

egészségügyi leleteket, bizonyítékokat be kell mutatni. Ezek alapján nem élvez 

védelmet a gyermekét megszült, már nem terhes nő akkor, ha a gyermekét nem egyedül 

neveli, mivel minden büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadást egy orvosi 

                                                           
74 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 57-58. oldal 
75 2012. évi II. törvény 10. § 
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vizsgálat előz meg, ezért nem áll fenn a veszély, hogy egy csecsemőjét még szoptató 

anyán hajtsák végre az elzárást. 

 

2.2 A pénzbírság 

 

A jogalkotó a pénzbírság minimumát az újabb szigorítás keretében háromezer forintról 

ötezer forintra megemelte, a maximumot pedig százötven-ezer forintban állapította meg, 

a szabálysértési elzárással nem sújtható szabálysértések elkövetése esetén.76 Az 

elzárással is sújtható szabálysértéseknél háromszázezer forintban maximálta a 

pénzbírság felső határát. Az indoklás szerint Magyarországon a korábban kiszabható 

pénzbírság visszatartó hatása nem érte el a célját, ezért volt szükség a szigorításra. 

Ezáltal a pénzbírság tekintetében széles mérlegelési lehetőséget adott a 

jogalkalmazóknak, hogy a cselekményekre és az egyénekre egyedileg szabottan 

állapíthassa meg a szankció mértékét. A kriminológia szerint kellő visszatartó hatás 

nem csak a fenyegetettség nagyságával érhető el, mivel az több tényezős összetevő, 

melynek szerves része a felderítés magas valószínűsége a megelőzés, a szankcionálás és 

a végrehajtás egységes elvi alapú következetessége. Kétséges, hogy a pénzbírság 

maximumok emelésével a szabálysértési hatóságok a gyakorlatban is emelni fogják a 

kiszabott pénzbírságok összegét, mivel az arányosság elve megköveteli a jogalkalmazót, 

hogy a szabálysértés súlyához igazodó büntetés kerüljön kiszabásra. A pénzbírság 

összegének megállapításánál fontos tényező a bírság behajthatóságának szem előtt 

tartása. A szabálysértési törvény új elemként rendelkezik arról, hogy az elzárással is 

sújtható szabálysértés elkövetése esetén, ha szabálysértési őrizet vagy előállítás kerül 

alkalmazásra és a jogalkalmazó az eljárásban később pénzbírságot szab ki, abban az 

esetben az időtartamokat kettőszáz forint óránkénti összeggel pénzbírságba be kell 

számítani, megfizetettnek kell tekinteni. A 12. § (1) bekezdés szerint ötezer forintos 

átváltási kulcsot kell alkalmazni, hogy a négy órát meghaladó előállítás és a 

                                                           
76 2012. évi II. törvény 11. § (1) A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is 

büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint. 

(2) A pénzbírság összegébe a pénzbírság alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben elrendelt 

szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a pénzbírság alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben 

elrendelt, négy órát meghaladó tartamú előállítás tartamát be kell számítani. A szabálysértési őrizet, 

valamint a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett órája helyébe kettőszáz forint 

pénzbírságot kell beszámítani. 

(3) A XXVII. és a XXVIII. Fejezetben meghatározott egyes szabálysértések esetén a Kormány – a 

pénzbírság legalacsonyabb és legmagasabb mértékére vonatkozó rendelkezés keretei között – rendelettel 

megállapíthatja a pénzbírság kötelező mértékét. 
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szabálysértési őrizet esetén a pénzbírság összegéből óránkénti kettőszáz forint átváltási 

kulccsal minden megkezdett óra személyi szabadságot korlátozó intézkedést le lehessen 

vonni. A fennmaradó összeget ötezer forint/nap átváltási kulcs alkalmazásával lehet 

elzárásra átváltoztatni.77 Az átváltoztatást követően az esetlegesen fennmaradó ötezer 

forint alatti összeg a 12. § (1) bekezdése értelmében elenyészik. 

 

A szabálysértési törvény nem említi a pénzbírsággal kapcsolatos végrehajtás lépései 

között az adók módjára történő végrehajtást és lehetőségként szabályozza a közmunkára 

történő átváltoztatást.78 A közérdekű munka a törvény alapján az elkövető számára 

önkéntes alapú választási lehetőséggé vált, szemben a régi törvényi szabályozással, ahol 

az eljárás alá vont személy külön beleegyezése volt szükséges. A gyakorlatban a 

pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatása érdekében önkéntes jelentkezés 

szükséges. A meg nem fizetett pénzbírság helyébe, amennyiben közérdekű munkára 

történő átváltoztatás iránti kérelemmel nem élt az eljárás alá vont, úgy a törvény 

erejénél fogva automatikusan, azonnal szabálysértési elzárás lép érvénybe a törvényben 

meghatározott feltételek és szabályok szerint. A pénzbírságot megállapító elsőfokú 

határozatban minden esetben fel kell tüntetni a pénzbírság meg nem fizetésének 

jogkövetkezményeit és mértékét.79 

 

Az új törvényi szabályozásban már a közérdekű munkára történő átváltoztatás és az 

elzárásra történő átváltoztatás átváltási kulcsa összhangba került egymással. Kizárja 

annak lehetőségét, hogy a jogalkalmazók különböző átváltási kulcsot alkalmazzanak, 

mind a hat óra tartamú, egy napi közérdekű munka, mind az egy napi elzárás 

                                                           
77„A kiszabott pénzbírság végrehajtása során az eljáró hatóság a fokozatosság elvét köteles megtartani.” 

Erdődy Gyula: A pénzbírság végrehajtásának nehézségei a szabálysértési eljárásban Miskolci Jogi Szemle 

4. évfolyam (2009.) 2. szám 152. oldal 
78 2012. évi II. törvény 12. § (1) A pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési 

elzárásra változtatja át. E törvény eltérő rendelkezése hiányában az átváltoztatás során ötezer forintonként 

egy napi szabálysértési elzárást kell számítani. A meg nem fizetett pénzbírságnak ötezerrel nem osztható 

részét nem kell figyelembe venni. 

(2) Nem lép a meg nem fizetett pénzbírság helyébe szabálysértési elzárás, ha az eljárás alá vont személy 

a) a 10. §-ban meghatározott feltételek valamelyikének megfelel, 

b) azt a 13. §-ban meghatározottak szerint közérdekű munkával megváltotta. 

(3) A meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás tartama eltérhet a szabálysértési 

elzárás tartamára vonatkozó e törvény szerinti előírástól. 

13. § (1) A szabálysértési hatóság a határozatában, illetve a bíróság a végzésében tájékoztatja az eljárás 

alá vont személyt a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával történő megváltásáról. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az eljárás alá vont személy a meg nem fizetett pénzbírságot 

milyen tartamú közérdekű munkával válthatja meg, valamint arra is, hogy a közérdekű munka 

végrehajtása céljából az állami foglalkoztatási szervnél jelentkezhet. 
79 2012. évi II. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontja 
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egységesen ötezer forint pénzbírság megváltását szolgálja. Ez azt eredményezi, hogy a 

szabálysértési hatóságok határozataiban továbbra is ötezer forinttal osztható bírság 

összegek fognak szerepelni. Azoknál a személyeknél, akiknél az elzárás nem 

alkalmazható, a pénzbírság helyébe nem lép szabálysértési elzárás. Akik a bírság 

megfizetésére nyitva álló határidőt követően három munkanapon belül önként 

jelentkeznek az állami foglalkoztatási szervnél közérdekű munka végzésére, és a 

pénzbírságot közérdekű munka elvégzésével megváltják, azokkal szemben az elzárás 

magától értetődően már nem alkalmazható. A pénzbírságot megállapító határozatnak 

tartalmaznia kell a bírság közérdekű munkával történő megváltásának lehetőségét, 

mértékét, de nem kötelező annak vállalása. A gyakorlatban az eljárás alá vont 

mérlegelheti, hogy önként jelentkezik-e közérdekű munka elvégzésére, még mielőtt 

elzárásra átváltoztatják a meg nem fizetett pénzbírságot. Ezzel a megoldással 

tehermentesültek a szabálysértési hatóságok végrehajtási eljárásai, illetve 

leegyszerűsödtek azok. A közérdekű munka vállalásánál is ötezer forint az átváltási 

kulcs, amelyet hat óra tartamú közérdekű munkával lehet megváltani.80 Az ötezer 

forinttal nem osztható pénzbírság fennmaradó része - akárcsak az elzárásnál -, a 

közérdekű munkára történő átváltoztatás esetén is elengedésre kerül.81 

 

A Btk. a szabálysértési törvényben található pénzbírsághoz hasonlóan pénzbüntetés 

kiszabásáról is rendelkezik. Ez a Bíróság által kiszabott összegű pénzbeli kötelezettség, 

vagyoni hátrányt tartalmazó büntetés. Az elítélt a pénzbüntetést az Államnak tartozik 

megfizetni. Alkalmazásának egyik előnye, hogy a szabadságvesztéssel ellentétben nem 

szakítja ki az elkövetőt a társadalmi, családi, munkahelyi környezetből. Másik pedig, 

hogy az elkövető nem esik ki a munkából, ráadásul bevételt generál az Állam számára. 

                                                           
80 2012. évi II. törvény 14. § (1) Közérdekű munka kiszabása esetén az eljárás alá vont személy köteles a 

számára meghatározott munkát elvégezni, személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. 

(2) A közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni. E törvény eltérő rendelkezése hiányában a 

közérdekű munka legkisebb mértéke hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra. 

(2a) A közérdekű munka tartamába a közérdekű munka alapjául szolgáló szabálysértéssel összefüggésben 

elrendelt szabálysértési őrizet teljes idejét, valamint a közérdekű munka alapjául szolgáló szabálysértéssel 

összefüggésben elrendelt, négy órát meghaladó tartamú előállítás tartamát be kell számítani. A 

szabálysértési őrizet, valamint a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett óráját egy óra 

tartamú közérdekű munkaként kell beszámítani. 

(3) Közérdekű munka nem szabható ki abban az esetben, ha az eljárás alá vont személy a 10. §-ban 

meghatározott feltételek valamelyikének megfelel. 

15. § Ha az eljárás alá vont személy a munkakötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság a közérdekű 

munka, illetve annak hátralévő részét hat óránként számítva egy nap szabálysértési elzárásra változtatja 

át. Nem változtatható át a közérdekű munka hátralévő része szabálysértési elzárássá, ha az nem éri el a 

hat órát. 
81 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 63-64. oldal 
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Fontos előnye még, hogy kiválóan személyre szabható szankció az elkövető 

életkörülményeinek vizsgálata fényében.82 

 

2.3 Közérdekű munka 

 

A szabálysértési törvény újdonsága a közérdekű munka önálló büntetésként való 

alkalmazhatósága. A szabálysértési hatóság vagy a Bíróság szabadon dönthet a 

közérdekű munka kiszabásáról.83 „A közérdekű munka önálló büntetési nem szintjére 

emelésével szabadságelvonás nélkül közvetlenül is megfelelő szankcióval sújthatók azok 

a szociálisan hátrányos helyzetű elkövetők, akik vagyoni – jövedelmi helyzetük alapján 

a legcsekélyebb összegű pénzbírság kifizetésére is képtelenek.”84 A BM szabályozási 

koncepciója szerint a szabálysértést elkövetők között gyakran vannak olyanok, akik 

nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, munkahellyel vagy az esetlegesen kiszabott 

pénzbírság megfizetése a család megélhetését veszélyeztetheti, ezért volt szükség a 

közérdekű munka önálló büntetési nemként történő bevezetésére. Újdonság még, hogy a 

közérdekű munka tartamát a törvény órákban határozza meg. Ennek végrehajtását, 

munkahely kijelölését, a munkavégzés ellenőrzését a kormány által kijelölt állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörébe utalja (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat). Az eddigi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az új törvényi szabályozással a munkaügyi 

központokhoz telepített feladatkör működőképes. Sokszor az egyes települések 

önkormányzatai ajánlanak fel pénzbírság helyett is végezhető fizikai vagy irodai 

munkát. A jelentkezést addig kell havonta megismételni, amíg ki tudnak jelölni a 

szabálysértőnek közérdekű munkavégzésre egy foglalkoztatót. Feltétele az előírt 

foglalkoztathatói szakvélemény beszerzése, melyet a háziorvos is kiállíthat, ennek 

térítési díja 3300 forint, és maximum egy évig érvényes. Valamennyi szabálysértési 

hatóság kiszabhatja a közérdekű munkát, amely 6-180 óra tartamban állapítható meg. 

Kiszámolható, hogy megközelítőleg 833 forint pénzbírságnak felel meg egyetlen óra 

közmunka elvégzése. A közérdekű munka is átváltható elzárásra. A gyakorlatban tehát, 

ha az elkövető a közérdekű munka elvégzése során úgy dönt, hogy nem folytatja azt, 

abban az esetben a fennmaradó időtartam alapján elzárás kerül alkalmazásra. Ennek 

                                                           
82 Dr. Polt Péter: i. m. 44. oldal 
83 Jacsó Judit-Sántha Ferenc i.m. 50. oldal 
84 Belcsák Róbert Lassú evezőcsapásokkal a kihágási jog felé Kodifikáció és Közigazgatás 2013/1. 28. 

oldal 
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során hat órányi közmunkának egy napi elzárás felel meg. Ha az így hátralévő 

közérdekű munka időtartama nem osztható maradéktalanul hat órával vagy a hátralévő 

idő hat órától kevesebb, akkor azok nem kerülnek átváltoztatásra. A 16. életévét 

betöltött fiatalkorúval és felnőtt korúval szemben is kiszabható a közérdekű munka. 

Akikkel szemben az elzárás nem alkalmazható, azokkal szemben közérdekű munka sem 

szabható ki. A törvény szankciórendszerének negatív hatása, hogy kialakulhat egy olyan 

elkövetői kör (például folyamatos ápolást igénylő hozzátartozójáról gondoskodó 

személy), akikkel szemben csak pénzbírság szabható ki.85 Ennek kiküszöbölésére a 

szabálysértési törvény 10. §-a alapján az elzárás alól mentesülő személyek esetében 

lehetőség van velük szemben kiszabott pénzbírság meg nem fizetése esetén az adók 

módjára történő behajtására.86 Az új Büntető Törvénykönyv is rendelkezik a közérdekű 

munkáról. Annak tartamát a szabálysértési törvényhez hasonlóan órákban kell megadni. 

A legutóbbi szigorításnak köszönhetően a legkisebb mértéke 48 óra, a legnagyobb 

mértéke pedig 312 órára emelkedett. Az ügydöntő határozatban a Bíróság csak a 

munkáról és annak tartamáról határoz, nem dönt minden ide vonatkozó végrehajtási 

kérdésben.87 A végrehajtás vonatkozásában a szabálysértési eljárásnál alkalmazott 

szabályok az irányadóak. 

 

3. Intézkedések 

 

3.1 Az elkobzás 

 

Az elkobzás az egyik legrégebbi intézkedés, amit már a Csemegi-kódex is 

tartalmazott.88 Az elkobzás egyrészt vagyoni hátrányt okozó, másrészt biztonsági és 

megelőző szankció, amelynek alkalmazása és rendeltetése kettős jelleget hordoz.89 

                                                           
85 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 65-67. oldal 
86 2012. évi II. törvény 141. § (17) Ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni bírságot a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem fizeti meg, azt adók módjára kell behajtani, ha 

nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, valamint közérdekű munkával sem váltotta azt meg. 
87 Dr. Polt Péter: i. m. 41. oldal 
88 dr . Kajtor Gergely Az elkobzás a Csemegi-kódextől napjainkig 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig

%5Bjogi_forum%5D.pdf  (2016. április 07.) 
89 2012. évi II. törvény 18. § (1) El kell kobozni azt a dolgot:  

a) amelyet a szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak, 

b) amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot, 

c) amely szabálysértés elkövetése útján jött létre, 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig%5Bjogi_forum%5D.pdf


40 
 

Célja, hogy az elkövető birtokában elvonják a szabálysértéssel jogellenesen kapcsolatba 

került dolgot, illetve vagyoni hátrány okozásával megvalósított prevenció kifejtése. 

Biztonsági szerepe akkor van, amikor például közbiztonságra veszélyes eszközt kell 

elkobozni, vagyoni jellegű hátrányt okozó, amikor a hamis termékjelzésű árut kobozzák 

el. Az elkobzásnak megelőző szerepe akkor érvényesül, amikor a szabálysértés 

elkövetéséhez használt eszközt koboznak el, amelynek hiányában a további jogsértő 

cselekmény megvalósítása gyakorlatilag lehetetlenné válik. Az új törvényi szabályozás 

minden szabálysértés vonatkozásában lehetőséget ad az elkobzás alkalmazására, a 18. § 

(1) bekezdésében foglaltak vonatkozásában pedig kötelezővé teszi. A szabálysértés 

elkövetéséhez eszközül használt vagy arra szánt eszközt, a törvény értelmében el kell 

kobozni.90 

 

Például tiltott szerencsejáték szervezésénél a játékot megtestesítő kártyalapokat, azokat 

a tárgyakat, amelyek birtoklása jogszabályba ütközik vagy veszélyezteti a 

közbiztonságot. Kötelező akkor is, ha szabálysértés útján jött létre a dolog, a 

szabálysértés produktuma, vagy amely dolgot az eljárás alá vont személy a 

tulajdonostól, vagy annak hozzájárulásával mástól kapott a szabálysértés elkövetéséért. 

A törvényalkotó a szabálysértés elkövetése révén elért gazdagodást kívánja 

megakadályozni, ezért esik elkobzás alá az az összeg, amit az elkövető lopásért cserébe 

kapott egy harmadik személytől. Az elkobzásra alkalmas dolgok körét a szabálysértési 

törvény kiegészítette azzal, amellyel a megszerzett dolgot el kívánták szállítani. 

Alkalmazható önállóan vagy büntetés, intézkedés kiszabása mellett, büntethetőséget 

kizáró vagy megszüntető ok fennállása esetén is. Tehát a gyermekkorú elkövető hiába 

nem vonható felelősségre, az elkobzás alkalmazásának ugyanúgy helye van vele 

szemben, mint bármely más elkövető esetében. Az elkövető halála, valamint az 

elkövetett cselekmény elévülése nem zárja ki az elkobzás alkalmazhatóságát. Az 

elkobzás minden esetben csak dologra irányulhat. A jogalkotó a törvény által 

méltányosság gyakorlására, az elkobzás mellőzésére is lehetőséget biztosít, ha a 

                                                                                                                                                                          
d) amelyre a szabálysértést elkövették, vagy amelyet a szabálysértés befejezését követően e dolog 

elszállítása céljából használtak, 

e) amelyet az eljárás alá vont személy a szabálysértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak 

hozzájárulásával mástól kapott. 

(2) Az elkobzás önállóan és akkor is alkalmazható, ha az eljárás alá vont személy nem vonható 

felelősségre. 
90 dr . Kajtor Gergely Az elkobzás a Csemegi-kódextől napjainkig 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig

%5Bjogi_forum%5D.pdf  (2016. április 07.) 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig%5Bjogi_forum%5D.pdf
http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/kajtor_gergely__az_elkobzas_a_csemegi_kodextol_napjainkig%5Bjogi_forum%5D.pdf
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szabálysértés súlyával nem áll arányban az elkövető tulajdonában lévő dolog elkobzása, 

illetve az elkövető számára méltánytalan hátrányt jelentene. A gyakorlatban a 

csempészet eszköze, - például gépjármű - gyakorlatilag minden esetben elkobzásra 

kerül. Az elkobzásra kerülő dolog a helyszínen először még csak lefoglalásra kerül. A 

lefoglalt dolgot később a hatóság vagy visszaadja, vagy elkobozza. Mindkét esetben 

határozattal történik. Az elkobzott és lefoglalt dolog kezeléséről, esetleges 

értékesítéséről a szabálysértési törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, 

valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM 

rendelet III. Fejezete részletesen rendelkezik. Ha a hatóság a dolog visszaadásáról dönt, 

akkor a jogosult a meghatározott ideig átveheti, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a 

hatóság köteles a dolog értékesítésére, megsemmisítésére intézkedni. Amely dolog 

birtoklása jogszabályba ütközik, veszélyt jelent a közbiztonságra, vagy a birtoklását 

jogszabály feltételhez köti és a feltétel nem áll fenn, akkor a lefoglalt dolog nem adható 

vissza. A gyorsan romló, hosszas tárolásra alkalmatlan, aránytalanul magas tárolási 

költséggel járó vagy a tárolás során jelentősen értékcsökkenő lefoglalt dolog esetében a 

hatóságnak intézkednie kell annak értékesítéséről. Az elkobzott dolog az erről 

rendelkező határozat jogerőre emelkedését követően értékesítésre, közérdekű 

felhasználásra vagy végső megsemmisítésre kerül. A lefoglalás, elkobzás kapcsán 

felmerülő költségek (szállítás, tárolás, értékesítés) és az értékesítésből befolyt összeg a 

szabálysértési hatóságot működtető szervet terheli, illeti. Külön jogszabály rendelkezik 

az elkobzott dolog közérdekű felhasználásáról, juttatásáról, amely szerint annak 

rászorulók részére, szükségleteiket meg nem haladó mértékben, ingyenesen kell 

történnie. A lefoglalt dolog tulajdonjoga az államra száll. Az elkobzásra csak 

meghatározott időn belül kerülhet sor. Ez az idő, összhangban a szabálysértés 

elkövetése miatt kiszabott büntetés abszolút elévülési idejével szintén két év, viszont az 

elkobzás tekintetében a két év nem a határozat jogerőre emelkedésével, hanem a 

szabálysértés elkövetésének napjával kezdődik. A cselekmény elkövetésétől számított 

két év elteltével nincs helye az elkobzás alkalmazásának, kivéve, ha a lefoglalt tárgy 

birtoklása jogszabályba ütközik.91 

 

A Btk. szankciói között is megtalálható az elkobzás, itt is az intézkedések között 

találjuk. A gyakorlatban az elkobzott dolgot fő szabály szerint értékesíteni kell a 

                                                           
91 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m. 71-73. oldal 
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büntetőeljárásban. Ez történhet árverés, egyéni vállalkozó, vagy akár még kereskedelmi 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet útján is. Ha erre alkalmatlan a dolog vagy 

bármilyen okból sikertelen az értékesítés, esetleg sértené a szellemi tulajdonjogot, akkor 

végső soron meg kell semmisíteni. Így kell eljárni akkor is, ha a lefoglalt dolog 

megsemmisítésére a közrend, közegészség, közerkölcs érdekében van szükség.92 

 

3.2 Járművezetéstől eltiltás 

 

„A járművezetéstől eltiltás jogkorlátozó intézkedés, amelynek célja a közlekedés 

rendjének és biztonságának megóvása”93 Éppen ezért nem érinti közvetlenül a dolgozat 

témáját a lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés tekintetében. 

 

3.3 Kitiltás 

 

„(1) A sportrendezvényen való részvétellel, az odautazással vagy az onnan történő 

távozással összefüggő szabálysértés miatt az eljárás alá vont személy kitiltható 

bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő 

sportrendezvényről, valamint bármelyik sportszövetség versenyrendszerében 

megrendezett sportesemény helyszínéül szolgáló sportlétesítményből. (2) A kereskedelmi 

tevékenységgel összefüggő szabálysértés miatt, e tevékenysége folytatásának 

megakadályozása érdekében az eljárás alá vont személy kitiltható a kereskedelmi 

létesítményből vagy kereskedelmi tevékenység helyéül szolgáló egyéb helyszínről.”94 

 

A kitiltás első esetköre a sportrendezvényről, sportesemény helyszínéről, 

sportlétesítményről szól. Az ilyen eseményeken, helyszíneken is el lehet követni 

lopással tulajdon elleni szabálysértést. A kitiltás másik esete, amikor egy elkövetőt 

kereskedelmi létesítményből kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabálysértés 

miatt tiltják ki. Ez lehet üzletben, boltban, étteremben elkövetett kisebb lopás. 

                                                           
92  Czine Ágnes, Kónya István: Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások HVG-

ORAC Lap és Közlönykiadó Kft. Budapest 2014. 125. oldal 
93 Jacsó Judit-Sántha Ferenc i.m. 51. oldal 
94 2012. évi II. törvény 19. § 
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„Kereskedelmi tevékenységnek minősül a kis- illetve a nagykereskedelmi tevékenység, 

valamint a kereskedelmi ügynöki tevékenység.”95 

 

A Btk.-ban a kitiltás már önálló büntetésként jelenik meg, szemben a szabálysértési 

törvény rendelkezéseivel.96 A bíróság mérlegelhet szabadon, hogy az elkövető 

meghatározott helyiségben tartózkodása veszélyezteti-e a közérdeket. Kitiltás lehet a 

Btk. alapján egy vagy több helyiségre, közigazgatási területre, az ország egy 

meghatározott részére. Egytől öt évig terjedhet, ahol ez idő alatt nem tartózkodhat a 

személy.97  

 

Viszont külön, önálló büntetés a Btk.-ban a sportrendezvények látogatásától való 

eltiltás98 A sporthuliganizmus és az azzal összefüggésben elkövetett bűncselekmények 

miatt a sportrendezvények látogatásától való eltiltást egytől öt évig terjedő időtartamban 

határozza meg. A szabálysértési törvényben található rendelkezések egyes elemei itt is 

felfedezhetőek. Kizárólag bíróság állapíthat meg ilyen alapvető jogot korlátozó 

büntetést. 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Cserép, Fábián, Rózsás Kommentár a szabálysértési törvényhez CompLex Kiadó Budapest, 2013. 

https://books.google.hu/books?id=EtyKAwAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=szab%C3%A1lys%C3

%A9rt%C3%A9s+a+kitilt%C3%A1s&source=bl&ots=CIOLtO_AYS&sig=eNqj1N12qcCaV_3r_EYAA

Gj9gf0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwitwvGJ5PDLAhXKC5oKHeMxBdUQ6AEIOTAF#v=onepage&q

=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s%20a%20kitilt%C3%A1s&f=false (2016. április 07.) 
96 2012. évi C. törvény 57. § (1) E törvényben meghatározott esetekben azt, akinek ott tartózkodása a 

közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az ország meghatározott 

részéből ki lehet tiltani. 

(2) A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év. 

(3) A kitiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ha a kitiltást szabadságvesztés mellett 

szabják ki, annak tartamába nem számít bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztést tölti, 

illetve amíg kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól. Ha a feltételes szabadságot nem 

szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt a kitiltás tartamába be kell számítani. 
97 Czine Ágnes, Kónya István: i.m. 104. oldal 
98 2012. évi C. törvény 58. § (1) A bíróság az elkövetőt a sportrendezvényen való részvétel, az 

odamenetel vagy az onnan történő távozás során a sportrendezvénnyel összefüggésben elkövetett 

bűncselekmény miatt eltilthatja 

a) bármelyik sportszövetség versenyrendszerében megrendezésre kerülő sportrendezvény látogatásától, 

vagy 

b) bármelyik sportlétesítménybe való belépéstől, amikor az valamely sportszövetség versenyrendszerében 

megrendezett sportesemény helyszínéül szolgál. 

https://books.google.hu/books?id=EtyKAwAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s+a+kitilt%C3%A1s&source=bl&ots=CIOLtO_AYS&sig=eNqj1N12qcCaV_3r_EYAAGj9gf0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwitwvGJ5PDLAhXKC5oKHeMxBdUQ6AEIOTAF#v=onepage&q=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s%20a%20kitilt%C3%A1s&f=false
https://books.google.hu/books?id=EtyKAwAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s+a+kitilt%C3%A1s&source=bl&ots=CIOLtO_AYS&sig=eNqj1N12qcCaV_3r_EYAAGj9gf0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwitwvGJ5PDLAhXKC5oKHeMxBdUQ6AEIOTAF#v=onepage&q=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s%20a%20kitilt%C3%A1s&f=false
https://books.google.hu/books?id=EtyKAwAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s+a+kitilt%C3%A1s&source=bl&ots=CIOLtO_AYS&sig=eNqj1N12qcCaV_3r_EYAAGj9gf0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwitwvGJ5PDLAhXKC5oKHeMxBdUQ6AEIOTAF#v=onepage&q=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s%20a%20kitilt%C3%A1s&f=false
https://books.google.hu/books?id=EtyKAwAAQBAJ&pg=PT98&lpg=PT98&dq=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s+a+kitilt%C3%A1s&source=bl&ots=CIOLtO_AYS&sig=eNqj1N12qcCaV_3r_EYAAGj9gf0&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwitwvGJ5PDLAhXKC5oKHeMxBdUQ6AEIOTAF#v=onepage&q=szab%C3%A1lys%C3%A9rt%C3%A9s%20a%20kitilt%C3%A1s&f=false
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3.4 Figyelmeztetés 

 

A figyelmeztetés a legenyhébb intézkedés a szabálysértési szankciók között, amely 

önállóan alkalmazható.99 „Mindezek ellenére sokan félreértelmezik a jelentését, mert 

tévesen azt gondolják, hogy a figyelmeztetés az eljárás megszűntetését jelenti, holott az 

is egy szankció, még ha a legkisebb súlyú is. A figyelmeztetés tényét a határozat 

jogerőre emelkedésétől számítva két évig nyilvántartják, ami tehát azt jelenti, hogy egy 

későbbi szabálysértés során szabálysértési előéletnek minősül, így pedig a büntetés 

kiszabásánál súlyosbító körülménynek számít.”100 Figyelmeztetés mellett csak 

elkobzásnak van helye az elkobzásra vonatkozó külön szabályokkal. Szabálysértési 

hatóság akkor szabhat ki figyelmeztetést, ha büntetés vagy egyéb intézkedés 

alkalmazását nem tartja indokoltnak, de a felelősségre vonás feltételei az elkövetővel 

szemben fennállnak, a jogsértő cselekmény súlya csekély és a figyelmeztetés 

alkalmazásától a kellő visszatartó hatás joggal elvárható. A figyelmeztetés büntetőjogi 

megrovásnak felel meg, amellyel a jogalkalmazó rosszallását fejezi ki, tudatosítja a 

szabálysértés elkövetésének tényét és ezzel felhívja az elkövető figyelmét arra, hogy 

tartózkodjon a hasonló cselekmények elkövetésétől a jövőben. Büntetés helyett 

alkalmazható, tehát a figyelmeztetés, mint nevelő célzatú intézkedés. Ebből is látszik, 

hogy nem a vagyoni hátrány okozás a célja, hanem a visszatartó erőt részesíti előnyben. 

A szabálysértési hatóság, akár az általános eljárásban, akár meghallgatás nélküli 

eljárásban érdemi határozatban dönt a figyelmeztetés intézkedés alkalmazásáról. A 

figyelmeztetés a speciális prevenció eszköze, bízva abban, hogy kellő visszatartó hatást 

gyakorol az eljárás alá vont személyre a szigorúbb büntetés vagy intézkedés elmaradása 

mellett. A határozatban meg kell állapítani az eljárás alá vont személy felelősségét 

illetve közölni kell a megvalósított szabálysértési tényállást és arra vonatkozó büntetési 

tételeket azért, hogy jelzéssel éljen a jogalkalmazó az elkövető részére arról, hogy 

milyen más súlyosabb jogkövetkezmények alkalmazását kerülte el. A figyelmeztetést 

megállapító határozat ellen kifogásnak van helye, ha a határozat meghozatalakor a 

szabálysértési hatóság által még nem ismert új tény vagy bizonyíték merül fel az 

                                                           
99 2012. évi II. törvény 20. § (1) Figyelmeztetés alkalmazásának akkor van helye, ha a szabálysértés az 

elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(2) A figyelmeztetéssel a szabálysértési hatóság, illetve a bíróság a rosszallását fejezi ki és felhívja az 

eljárás alá vont személyt arra, hogy a jövőben tartózkodjon szabálysértés elkövetésétől. 
100 Elkobzás, avagy a szabálysértések ára – 2. rész 

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/elkobzas-avagy-a-szabalysertesek-ara-2-resz 

(2016.április 07.) 

http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/publikaciok/elkobzas-avagy-a-szabalysertesek-ara-2-resz
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ügyben. Az Sztv. 105 § (1) bekezdése alapján a kifogás 8 napon belül nyújtható be a 

határozat meghozatalától számítva. Ha a szabálysértési hatóság a figyelmeztetést 

meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatban szabta ki, akkor nincs lehetőség a 

kifogás benyújtására, de a kézbesítéstől számítva 8 napon belül az elkövető tárgyalás 

megtartását kérheti. A tárgyaláson az eljárás alá vont személy vallomásával tisztázhatja, 

előadhatja védekezését, viszont nem kötelező új bizonyíték vagy tény előterjesztése. A 

jogalkalmazó ezek hiányában is kedvezőbb határozatot hozhat a tárgyalás során az 

eljárás alá vont személy részére. Súlyosbító új tény vagy bizonyíték esetén a súlyosítási 

tilalom feloldódik, és az eljáró hatóság az elkövetővel szemben súlyosabb 

jogkövetkezményt is alkalmazhat a korábbi határozatban foglaltakhoz képest. A 

gyakorlatban ennek kicsi a valószínűsége, mivel a meghallgatáson nincs vádló, az 

esetlegesen beidézett sértett pedig nem valószínű, hogy magára nézve terhelő és 

súlyosbító újabb tényekkel, bizonyítékokkal szolgál. A figyelmeztetés elsősorban a 

fiatalkorú elkövetőkkel szemben kerül alkalmazásra, mivel a 14-16 év közöttieknél 

közérdekű munka kiszabására még nincs lehetőség, pénzbírságot pedig csak akkor lehet 

kiszabni, ha annak megfizetését vállalják. A gyakorlatban a csekély súly megítélése a 

korábbi gyakorlatból merít. A gyakorlatban a figyelmeztetést megalapozó körülmény 

még, a gondatlanul elkövetett cselekmény, a kártérítésre, a jóvátételre irányuló 

hajlandóság, a részesi alakzat, a cselekménnyel okozott eredmény önkéntes 

helyreállítása, és a társadalomra csekély fokban veszélyes cselekmény. A 2013. évi 

XCIII törvény a szabálysértési törvény 100/A. §-ba iktatta a szóbeli figyelmeztetés 

alkalmazását. Ennek alapján csak a helyszíni intézkedés során csak a helyszíni birság 

kiszabására jogosult szerv vagy személy által, csak a szabálysértést elismerő személlyel 

szemben a csekély súlyú szabálysértés megvalósulása esetén alkalmazható. A módosítás 

oka, hogy a rendőrség szolgálati szabályzata rendelkezik arról, hogy az intézkedő 

rendőr a helyszínen szóban figyelmeztetheti a csekély súlyú szabálysértést elkövető 

személyt. Ezzel a legenyhébb szabálysértési szankció a szóbeli figyelmeztetés, mint 

helyszíni intézkedés lett. A törvény alapján a szóbeli figyelmeztetést nem csak rendőr 

alkalmazhat a helyszínen, hanem akár az intézkedő mezőőr, közterület felügyelő is. Az 

elkövetőt minden esetben fel kell szólítani, hogy a jövőben tartózkodjon hasonló jellegű 

cselekmények elkövetésétől.101 

 

                                                           
101 Bisztriczki László, Kántás Péter: i.m.74-80. oldal 
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A Büntető Törvénykönyvben a szabálysértéseknél alkalmazható figyelmeztetés 

megfelelője a megrovás, amely a szankciókon belül itt is az intézkedés közé tartozik.102 

Ha a terhelt a határozathozatalnál jelen van, akkor a bíróság vagy ügyész szóban 

foganatosítja, egyéb esetben a végrehajtás a határozat kézbesítésével történik.103 A 

büntetőjogban a megrovás célja egyenértékű a szabálysértésnél tárgyalt céllal, a 

cselekmény hatósági helytelenítése, és az elkövető felszólítása, hogy a jövőben 

tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 2012. évi C. törvény 64. § (1) Megrovásban kell részesíteni azt, akinek cselekménye az elbíráláskor 

már nem veszélyes, vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy az e törvény szerint 

alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása vagy más intézkedés alkalmazása – ide nem értve az 

elkobzást, a vagyonelkobzást és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét – szükségtelen. 

(2) A megrovással a bíróság vagy az ügyész helytelenítését fejezi ki a jogellenes cselekmény miatt, és 

felszólítja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől. 
103 Czine Ágnes, Kónya István: i.m. 113. oldal 
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IV. Megelőzés 

 

A lopás egy mindennapos társadalmi probléma, ami a tulajdon megjelenésével jött létre. 

Megelőzésének fontosságát mi sem szemlélteti jobban, mint az elkövetések számának 

gyakorisága. A szabályozás mellett legalább ugyanannyira fontos a társadalom 

figyelmének felhívása, a tolvajok elkövetési módszereinek bemutatása, a bűnüldöző 

szervek munkájának segítése, a kölcsönös odafigyelés. A rendőrség komoly és 

felkészült szakmai apparátussal, nagyon széleskörű bűnmegelőző tevékenységet folytat 

minden tömegesen előforduló jogsértő cselekmény tekintetében. Ennek eszközeként 

bemutatókat tartanak, statisztikákat készítenek, jelen vannak a közösségi 

kommunikációban. A média a prevenció egyik leghatékonyabb és leggyorsabb 

csatornája a társadalom felé. A lopásra hajlamos tolvajok gyakran az emberi 

figyelmetlenséget, a jóhiszeműséget, a segítőkészséget, fizikai gyengeséget használják 

ki. Éppen ezért törekedni kell arra, hogy minél nagyobb odafigyeléssel, minél kevesebb 

lehetőséget nyújtsunk az elkövetők számára, fokozott figyelemmel legyünk értékeinkre, 

hogy holnap ne sértettként térjünk haza. 
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V.  Mélyinterjú 

 

Mely települések, milyen lakosságszámmal tartoznak a Rendőrőrs illetékességi 

területéhez? Hogyan ítéli meg a lakosok biztonságérzetét a településeken? A tulajdon 

elleni szabálysértések között, milyen arányban van jelen a lopással elkövetett? Több 

évtizedes szakmai tapasztalata alapján, mi lehet a kisebb lopások kiváltó oka? Melyik 

célcsoport a legveszélyeztetettebb az áldozattá válás terén? 

 

A témával kapcsolatban Sámi Katalin r. alezredes Berettyóújfalui Rendőrkapitányság 

Létavértesi Rendőrőrs Parancsnokát egy mélyinterjú készítésére kértem fel, abból a 

célból, hogy szemléltessem, a dolgozatban már hosszasan tárgyalt elméletet miként 

igazolja a gyakorlat.  Az interjú első kérdése kapcsán Sámi Katalin r. alezredes 

tájékoztatott, hogy a Létavértes Rendőrőrs illetékességi területéhez Kokad és Létavértes 

tartozik. Kokad településen körülbelül 700-an laknak, Létavértes város lakossága 

megközelítőleg 8.000 főre tehető. Véleménye szerint általánosságban elmondható, hogy 

jó az itt élő emberek szubjektív biztonságérzete, a közterületek biztonságosak. Az 

önkormányzati beszámoló minden évben egyhangúan elfogadásra kerül az érintettek 

részéről. Bűnözés terén kiemelkedő számok nincsenek, a statisztikai adatok 

kiegyensúlyozottak, évről-évre egyre jobbak, csökkenő tendenciát mutatnak. A 

csökkenő statisztikai adatokkal összefügg a közbiztonság megítélése a lakosok körében. 

Emlékezete szerint, míg 2010. évben kb. 170 esetben indult büntetőeljárás, addig tavaly 

a százat sem érte el. Ez nem egyik napról a másikra bekövetkezett hirtelen változás 

eredménye, hanem fokozatosan, minden évben egyre kevesebb és kevesebb 

bűncselekmény történik. Létavértes kisváros, a régi típusú mezővárosokhoz 

hasonlítható, hatalmas mezőgazdasági földterületek és erdők veszik körül. Ennek 

megfelelően a lakosság nagy aránya ma is a mezőgazdaságból él. A vagyon elleni 

jogsértések is ide köthetőek, mezőgazdasági termények, eszközök, szerszámok és fa 

lopások a leggyakoribbak. Ezek mellett előfordulnak klasszikusnak számító kerékpár és 

egyéb lopások is. 

 

Sámi Katalin r. alezredes elmondta, hogy a Rendőrőrs területén jellemzően a tulajdon 

elleni szabálysértések kb. háromnegyedét követik el lopással. A legutóbbi statisztikai 

adatok szerint 2010-ben 63 esetben, míg tavaly 2015-ben 19 regisztrált esetben követtek 



49 
 

el tulajdon elleni szabálysértést az illetékességi területükön. Fontosnak tartotta 

megemlíteni, hogy az új Btk és az új szabálysértési törvény rendelkezései mellett, mind 

a bűncselekmények, mind pedig az elkövetett szabálysértések csökkenő tendenciát 

mutatnak, tehát nem arról van szó, hogy egyes jogsértések az új szabályozás révén más 

statisztikákat viszont növelnének. A 2012-ben bevezetett szigorítás eredményeként 53-

ról 19-re zuhant vissza a tulajdon elleni szabálysértések száma, ami több mint 60%-os 

csökkenést mutat .A csökkenés hátterében a tulajdon elleni szabálysértésekkel 

kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a szabálysértési őrizet illetve az elzárás 

alkalmazása megrettenti az elkövetőket.  

 

A lopás kiváltó okai között említette az elkövetők szociális hátterét, az általános 

gazdasági helyzetet, a munkanélküliséget. Találkozott már olyan esettel, amikor 

büntetlen előéletű középkor, tisztes személy saját kilátástalanságából kifolyólag követett 

el lopást. Ilyen kilátástalanságot okozhat az eladósodás, az adósságspirál vagy a tartós 

munkanélküliség is. Másik kiváltó oka lehet az életforma, a bűnözői hajlam, a 

nincstelenség érzése. Ezek egyike sem lehet jogos kiváltó oka a lopások elkövetésének. 

A sértetti közreműködés nagyban hozzájárul ezeknek a cselekményeknek az 

elkövetéséhez, a felelőtlenül szem előtt, őrizetlenül hagyott ingóságokkal. Tapasztalata 

szerint kifejezetten alkalmi tolvaj nincs, hiszen aki nem rendelkezik hajlammal az 

elkövetésre, az nem tulajdonítja el az első lelakatolatlan kerékpárt. Ilyenkor a tolvaj 

kihasználja, él a sértetti hozzájárulás által felkínált lehetőséggel és eltulajdonítja az 

adott értéket. Az elkövető ilyenkor általában üzletet lát a dologban vagy saját 

használatra tulajdonítja el. Véleménye szerint az eljárásokban komoly hangsúlyt kellene 

fektetni a sértetti hozzájárulás, felelőtlenség vizsgálatára, hogy mit tett meg a sértett az 

áldozattá válás elkerülése érdekében, megtett-e mindent vagy az elvárható figyelmesség 

birtokában volt-e. 

 

Alapvetően két csoportra osztotta a lopással összefüggésben leginkább veszélyeztetett 

célcsoportokat. Az egyik a gyermekkorúak csoportja az élet minden területén, mint 

iskola, közterület, lakókörnyezet. Ennek okát a gyermekkor jellemzőiben, a 

tudatlanságban, a hiszékenységben, a fizikai gyengeségben látja, potenciális áldozatok, 

sok elkövető ezeket ki is használja. Másik nagy csoportba az időseket sorolta, 

gyakorlatilag ugyanezen jellemzők mentén, esetükben gyakran a jólelkűséget, a 

segítőkészséget használják ki az elkövetők. 
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Összefoglalás 

 

A szakdolgozat témája hazánk teljes lakosságát érinti, nemtől, kortól, lakóhelytől 

függetlenül. A lopás a hatályos szabályozás vizsgálata alapján három területre osztható. 

A társadalomra való veszélyesség és az érdeksérelem tekintetében a legenyhébb a 

tulajdon elleni szabálysértés körébe tartozó lopás, ezt követik a bűncselekményi 

alakzatok, a vétség és végül a legsúlyosabb a bűntett, utóbbiak azonban nem képezték 

szerves részét a dolgozatnak. A lopás a leggyakoribb és legtipikusabb tulajdon elleni 

szabálysértés, amely más hasonló témákkal ellentétben egy eddig sokkal kevésbé 

kutatott terület. 

 

A dolgozatomban általános és ismereti szinten bemutattam a témával kapcsolatos 

tudnivalókat, majd a hatályos jogszabályokon keresztül igyekeztem bemutatni a 

vonatkozó szabályozást. Fontosnak tartottam kitérni a szabálysértési 

jogkövetkezményekre, amelyet a büntetések és az intézkedések részletes elemzésén és a 

Büntető Törvénykönyv egyes megfelelő rendelkezéseinek összehasonlításaival 

vázoltam fel. 

 

Egy lopás elkövetése esetén szabálysértési előkészítő eljárást kell lefolytatni. Ez a 

rendőrség hatáskörébe tartozó feladat, viszont az elkövetővel szemben csak bíróság 

állapíthat meg szankciókat. Önálló büntetésként pénzbírság, közérdekű munka, vagy 

akár elzárás alkalmazására is sor kerülhet. A tetten ért elkövetőt, ha a szükséges 

feltételek fennállnak, akkor 72 órán belül gyorsított eljárásban is bíróság elé lehet 

állítani, erre az időtartamra szabálysértési őrizetbe vehető. Amennyiben az elkövető 72 

órán belül nem került bíróság elé állításra szabadon kell bocsátani, viszont az előkészítő 

eljárást a hatóság így is lefolytatja, a bíróság szankciót állapít meg vele szemben. 

 

A kutatás során meglepődve tapasztaltam, hogy a lopásra vonatkozó összetett 

szabályozás és a hozzá kapcsolódó hatósági gyakorlat mennyire aprólékos, mindenre 

kiterjedő, és mennyire gördülékeny eljárást takar. 
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Primer kutatási módszer keretein belül Sámi Katalin r. alezredessel a Berettyóújfalui 

Rendőrkapitányság Létavértes Rendőrőrs Parancsnokával folytatott mélyinterjúm során 

kiderült, hogy a gyakorlatban nagyon sokszor a sértetti hozzájárulás segíti az elkövetőt a 

lopásban. Ilyenkor az elkövetők az emberek figyelmetlenségét, jóhiszeműségét, fizikai 

gyengeségét, jólelkűségét használják ki, a kínálkozó helyzetet meglátva szánják rá 

magukat a cselekmény elkövetésére, a könnyű haszonszerzés reményében. 

 

Sajnos a drákói szigor, de még a gyors és hatékony eljárás sem garantálja a sértett 

érdekeinek teljes körű érvényesítését. Amikor valaki sértetté válik és feljelentést tesz a 

hatóságnál (például ellopták a jegygyűrűjét), akkor a hatóság törekszik az elkövető 

kilétének felderítésére, elfogására és szankcionálására. Ezt, mint láthattuk 

messzemenőkig részletes és naprakész jogszabályi környezet segíti. Viszont a sértett 

érdekei elsősorban az eltulajdonított ingóság megtalálására, újbóli birtokba vételére 

irányulnak. Ennek hiányában, hiába az elkövető felelősségre vonása, a sértett 

szemszögéből eredménytelenül zárulhat az eljárás. Ráadásul ilyen esetben lehet, hogy a 

kártérítés, a jóvátétel sem biztosítja az ellopott tárgy személyes, érzelmi értékét. A 

látenciában maradt, be nem jelentett lopások hátterében valószínűleg jelentős szerepet 

játszik a tudat, hogy nem biztos, hogy a hatóság megtalálja az eltulajdonított tárgyat, 

illetve a hatósági eljárástól, a hatóság előtti megjelenéstől való félelem. Éppen ezért 

óvnunk kell saját vagyonunkat, szubjektív biztonságérzet javítása érdekében 

mindenkinek sajátjaként kell kezelnie a problémát, és nyitott szemmel kell járnia 

 

Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a vagyoni különbségek miatt, a lopásokat a 

közeljövőben biztosan nem tudjuk teljesen megszűntetni, viszont véleményem szerint 

naprakész és rugalmas jogalkotói tevékenységgel, amely jelen esetben tökéletesen adott, 

megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásával és a társadalom nélkülözhetetlen 

együttműködésével korlátok között tartható. 
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2. 1879 évi XL. törvénycikk a magyar büntetőtörvénykönyv a kihágásokról 

3. 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 
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szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

5. 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
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Melléklet 

 

 

1. számú melléklet: Mélyinterjú alkalmával Sámi Katalin r. alezredes Őrsparancsnok 

részére feltett kérdések 

 

2. számú melléklet: Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Létavértes Rendőrőrs Tulajdon 

elleni szabálysértések statisztika 2010-2015 
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1. számú melléklet: Mélyinterjú alkalmával Sámi Katalin r. alezredes Őrsparancsnok 

részére feltett kérdések 

 

 

1. Mely települések, milyen lakosságszámmal tartoznak a Rendőrőrs illetékességi 

területéhez? 

 

2. Hogyan ítéli meg a lakosok biztonságérzetét a településeken? 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések között, milyen arányban van jelen a lopással 

elkövetett? 

 

4. Több évtizedes szakmai tapasztalata alapján, mi lehet a kisebb lopások kiváltó 

oka? 

 

5. Melyik célcsoport a legveszélyeztetettebb az áldozattá válás terén? 
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2. számú melléklet: Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Létavértes Rendőrőrs Tulajdon 

elleni szabálysértések hivatalos statisztika 2010-2015  

 

 

 

(forrás: Létavértes Rendőrőrs) 


