
Kiss Bernadett

Bagatel I -cselekmények, 
bonyolult kodifikáció

7. A  szabályozás tárgya és a 
szabályozás előfeltételei: 
a hatalmi ágak szétválasztása

A közrend sérelme a gyakorlatban leginkább kisebb 
súlyú jogsértések, bagatell-cselekmények elkövetése 
során valósul meg. Ugyanakkor dogmatikai és eljárás
jogi szempontból korántsem egyértelmű ezeknek a 
cselekményeknek a megítélése, és azt sem egyszerű 
meghatározni, hogy melyik jogág „vállalja fel” az 
időnként elkerülhetetlenné váló szankcionálás felada
tát. A jogilag rendezetlen vagy joghézagokat sem nél
külöző helyzet azonban az általa előidézett bizonyta
lanság miatt ugyanolyan romboló hatású lehel, mint a 
társadalmilag idejétmúlt normák követésének min
denáron való kikényszerítése. A közrend sérelmén túl 
ilyenkor a közbiztonság vagy az egyének szubjektív 
biztonságérzetének sérelmével is számolni kell. Nem 
volt ez. másként az elmúlt évszázadokban sem -  ezért a 
19. század közepén a magyar jogalkotók is törekedni 
próbáltak a minél átfogóbb és gyakorlatias szemléletű 
kodifikációra.

A kisebb súlyú cselekmények büntetési rendszeré
nek, illetve az. ezekre vonatkozó eljárási rendnek a kia
lakításakor az is nehézséget okozott a kodifikátorok 
számára, hogy nehéz volt egyensúlyt találni a társadal
mi és a kormányzati elvárások között, azaz egyensú
lyozni kellett a közrend fenntartása, a normák érvénye
sítése, a gyors és költséghatékony eljárás lefolytatása, a 
cselekmények nagy száma, valamint az. eljárási garan
ciák között.1 A kihágások, a kisebb súlyú cselekmé
nyek jogi szabályozása a 19. században vált a jogalko
tás egyik neuralgikus pontjává, nevezetesen akkor, 
amikor megkezdődött az állam szabályozó szerepének 
átalakulása (humanizálódása), illetve amikor dckrimi- 
nalizációs hullámok indultak, mert az állam hamar fel
ismerte, hogy az ipari és politikai forradalmak során 
megváltozott társadalmi helyzet már nem teszi lehetővé 
minden jogsértés és minden elkövető büntetőjogi meg
ítélését, hiszen ezáltal kitágulnának a büntetőjogi fele
lősség határai és elviselhetetlen teher szakadna a bíró
ságokra is.

A szabályozás nehézségeit azért is érdemes megis
merni, mert még a hatályos jogunk is küzd a bagatell- 
cselekmények fogalmi elemzésével. A Kbtk. által -  a 
későbbiekben tárgyalt módon -  a büntetőjogi tricho- 
tómia részévé beemelt kihágások 1955-ig léteztek 
ugyan, de mégsem tekinthetők az. 1953-tól használatos 
szabálysértési fogalom jogelődjének, mivel a szabály- 
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sértéseket a jogalkotó nem a büntetőjog, hanem első
sorban az államigazgatás, a közigazgatás rendszeréhez 
kívánta közelíteni. A legszerencsésebb talán „közigaz
gatási büntetőbíráskodás" kifejezéssel illetni ezt a jog
területet, de használható még a „kisebb súlyú cselek
mények" megnevezés is, amely egyes közrendsértő 
magatartások esetében nemcsak azt fejezi ki. hogy a 
büntetőjog tárgyköréhez képest „kisebbek" ezek az 
életviszonyok, hanem utal igazgatás-ellenességiik 
csekélyebb jellegére is.-

Hzcn cselekmények enyhébb megítélését a normák 
etikai értékelésére alapozták, azaz a kihágásokkal fog
lalkozó szakemberek úgy vélték, hogy a bűncselek
ményhez, mint normasértéshez etikai rosszallás (is) tár
sul, míg a kezdetben „rendőri vétségnek" nevezett 
kisebb súlyú cselekmények etikailag akár közömbösek 
is lehetnek. Ezt az elképzelést a természetjogi tanok 
annyiban árnyalták, hogy a bűntetteket és a vétségeket 
olyan tényeknek tekintették, amelyek sértik az embert 
természettől fogva megillető jogokat míg a kihágások 
nem okoznak ilyen sérelmet. Ennek alapján 1802-ben 
Feuerbach arra a megállapításra jutott, hogy míg a kihá
gások csak jogszabálysértések, addig a bűncselek
ményeknél valódi jogsértés következik be. mivel a bűn- 
cselekmények olyan magatartások, amelyek attól füg
getlenül büntetendők, hogy az adott cselekményre vo
natkozik-e bármilyen írott jogi normába foglalt szank
ció. Később, a 20. század első évtizedeiben James 
Goldschmidt továbbfejlesztette ezt az elméletet, mivel 
a jólét és az akaratszabadság fogalmait összevetve arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy ez a két tényező az, 
ami a közigazgatási büntetőjog működését a legjobban 
szemlélteti: az alkotmányok rögzítik ezeket az elveket 
- azaz az egyes emberek akaratszabadságát és a közös
ség érdekeinek a fontosságát -, a közigazgatás pedig a 
megvalósításukat garantálja, és mintegy a közösség jó
léte érdekében jár el.

Ahhoz azonban, hogy a bagatell-bűncselekmények 
szabályozása megfelelően történjen, szükség volt a ha
talmi ágak elválasztására. A hatalmi ágak szétválasztá
sának gondolata Arisztotelész, korára nyúlik vissza, de 
igazi jelentőségét a felvilágosodás korában, Montes- 
quieu-nek köszönhetően nyerte el. Montesquieu Anglia 
alkotmánya kapcsán fejtette ki azt a nézetét, miszerint a 
bírói hatalom bizonyos értelemben elkülönül a végre
hajtástól -  aminek eredetileg részét képezi - , mert nem 
a szó klasszikus értelmében vett hatalomról van szó.-' 
Hasonlóan gondolkodott Concha Győző is, amikor 
megállapította, hogy a bírói hatalom önálló ugyan, de 
„nem külön hatalom olyan értelemben, mint a törvény
hozó vagy a végrehajtó."4 Más jogalkotók, így Csemegi 
Károly is megkerülhetetlennek tartották a kérdés tisz
tázását, ezért Csemegi már 1861-ben amellett érvelt, 
hogy a közigazgatást el kell választani az igazságszol
gáltatástól, és be kell vezetni a közigazgatási döntések 
bírói felülvizsgálatát. Végül az 1869:4. törvénycikk tett 
pontot a hatalmi ágak önállóságáról szóló viták végére: 
a tc.-ben deklarálták a közigazgatás és az igazságszol
gáltatás különválasztását.
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Az 1869:4. te. jelentőségét az is kifejezte, hogy az 

1869. évi országgyűlést megnyitó trónbeszédben külön 
hangsúlyozták az igazságügyi reform fontosságát, 
évekkel később pedig Csemegi Károly úgy fogalma
zott, hogy ez a jogszabály az „alaptörvény erejével bír", 
mivel megalapozta a hazai bírósági szervezetrendszert. 
A reform és a hatalmi ágak szétválasztása azonban nem 
volt könnyű feladat. A megyék például élesen ellenez
ték ezt az intézkedést, de Deák ragaszkodott ahhoz az 
álláspontjához, hogy „míg az igazságszolgáltatás a po
litikai közigazgatástól el nem választatik. Magyaror
szágon a jó közigazgatás lehetetlen.”5

Az elválasztás ugyanakkor nem volt tökéletes: bár 
törvényi szinten rendelkeztek róla, a közigazgatási bün
tetőjog területén megmaradt a közigazgatás kvázi bírás
kodási jogköre. F.gyes szakemberek pedig, így Tom- 
csányi vagy Csekey István, bár indokoltnak látták a ha
talmi ágak elkülönítését, annak valódi végrehajtását 
azonban célszerűségi okokra hivatkozva nem tartották 
szükségszerűnek.

A kihágási jog és a rendészeti tevékenység, valamint 
a büntetőjog viszonyát sem tudták egyszerűen tisztázni, 
és folyamatos viták zajlottak a rendészetben tapasztal
ható diszkréciónálitás mellett és ellen.

2. A kihágások és a kihágási 
kodifikáció jogtörténeti előzményei

2.1. A kihágások a feudális korban
A kihágások szabályozása semmiképpen nem 

választható el az 1800-as évek végén zajló büntetőjogi 
kodifikációtói, annál is inkább, mivel sem a Cscmcgi- 
kódex. sem a kihágások első igazi összegzését jelentő 
1879:40. le. (a továbbiakban: Kbtk.) nem volt előzmé
nyek nélküli jogforrás. Tusnádi Élthcs Gyula álláspontja 
szerint a kihágások kezdetben a „bűntettnek" nevezett 
tényállások, elkövetési magatartások csoportjába tartoz
tak, ám sem az elkövetőikre kirótt büntetések neme vagy 
mértéke, sem az eljáró hatóságok rendszere nem volt 
azonos a súlyosabb megítélés alá eső cselekményekre 
jellemző anyagi és eljárási jellegzetességekkel. Tusnádi 
szerint a kihágások már 1. István Decretum liber secundus 
könyvében felismerhetők a magánjogi jelleggel ren
delkező bűncselekmények között; ilyen volt például a 
vallási előírások vagy a vasárnapokra vonatkozó szabá
lyok megsértése. Ekkor azonban még egyértelműen a 
büntetőjog rendelkezett ezekről a cselekményekről, ám 
Zsigmond uralkodása alatt a gazdasági jogszabályok 
(kötelező mértékrendszer alkalmazása, harmincad 
fizetése, nemesfém-kiviteli tilalom) megszegőit a mai 
értelmezés szerint kihágást elkövetőként szankcionálták.6 
Természetesen a későbbiekben, az államszervezet és a 
gazdaság működésének változása miatt egyre bővült a 
„kisebb súlyú" kriminális magatartások száma, valamint 
a partikuláris hatályú szabályrendeletek is gyarapították a 
(rendőri és jövedéki) „kihágásokra" vonatkozó előírá
sokat. jóval a Kbtk. megszületése előtt.

A 16. századtól a jogi szövegekben fel-felbukkanó 
„excessus” és a „kisebb vagy nagyobb hatalmaskodá- 
sok" kifejezésekből megállapítható, hogy a jogalkotók 
határozottan törekedtek a bűncselekmények súlyossági 
fok szerinti megosztására. A fogalomhasználat azonban 
ekkor még nem volt következetes, mivel a kihágások 
egy része az. ún. kisebb hatalmaskodások közé tartozott, 
de a súlyosabb elbírálás alá cső cselekmények közül is 
volt, amelyet ide soroltak. Mindenesetre a kihágások 
elkülönült szabályozása nem volt előzmény nélküli a 
magyar jogrendszerben, hiszen az Ideiglenes Törvény
kezési Szabályok II. fejezetében is így fogalmazott a 
jogalkotó: „a bűntettekről és a rendőri kihágásokról a 
régi magyar törvények különbözőleg rendelkezvén, 
ezen különbség a jövőre is fennmarad.”7 A kihágási 
joggal foglalkozó más szakemberek, így Nagy Mari
anna és Király Tibor nem ismerték cl a kihágási jog 
több évszázadra történő visszavezetésének létjogosult
ságát; Nagy úgy vélte, hogy a mai nyelvezettel kihágás
nak nevezett korabeli cselekmények jellege nem volt 
egyértelműen meghatározható, Király pedig a fogalmi 
visszaverés vagy fogalmi folytonosság helyességét 
vitatta.8 Király azzal sem értett egyet, hogy a köz- és 
magánbűntettek közötti elhatárolás rokonítható a ki
hágások és a bűncselekmények felosztásával, mivel 
álláspontja szerint utólag nem lehet az egyes történeti 
tényállások súlyát megítélni, ez csak az adott korszak
ban értelmezhető. Király szerint a magánbűntettek azért 
sem tekinthetők a kihágások elődjének, mivel ezeknek 
minden esetben volt sértettjük, és az eljárás a polgári 
jogra épült. Király az ún. delicta-publico-politica cso
portjába tartozó magánbűntetteket (Frank Ignác 
szóhasználatával a „közérdeki vétségeket" vagy a Pau- 
ler szerinti közvétségeket, illetve közérdekű vagy köz
igazgatási vétségeket) sem azonosította a kihágásokkal, 
és arra az. álláspontra helyezkedett, hogy a 19. század 
előtt nem beszélhetünk pontosan definiált kihágás-fo
galomról.

2.2. Korai kísérletek a kisebb súlyú cselek
mények elhatárolására. Az 1795-ös tervezet
és a mezei rendőrségről szóló törvény
Megállapítható, hogy a 19. század második felének 

kodifikációs hullámát megelőzően is egyre több maga
tartást szankcionált az állam a büntetőjogi előírásoknál 
enyhébben. Ezekre a kisebb súlyú cselekményekre az is 
jellemző volt, hogy az elkövetőikre kirótt szankciók 
általában mentesek voltak a megbélyegző hatástól, 
részben a megváltozott társadalmi viszonyoknak, rész
ben az eljárási jogi szabályoknak köszönhetően.

Az alaki és anyagi jogi kodifikációnak nemzetközi 
jogi előzményei is voltak. A terület szakértői szerint az 
1791 -es francia büntető törvénykönyv volt az a jogfor
rás, amelynek révén a trichotomikus szabályozási mód 
elterjedt az európai jogrendszerekben, de hasonló 
hatású volt az 1810-es Code Pénal is. amelynek 
negyedik könyve tartalmazta a rendőri kihágásokat. A 
francia és a későbbi német kodifikáció a jogelméletre is 
hatást gyakorolt, s ez az elméleti megalapozás vezetett
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az. 1795. évi, a kihágási jogról szóló első magyar 
javaslathoz. A javaslat korabeli jelentősége abban állt. 
hogy bűntettnek csak azt a cselekményt tekintette, 
amely a Kódex szerint annak minősült, és azt is ki
mondta, hogy léteznek olyan büntetendő cselekmé
nyek, amelyek, bár nem szerepelnek a Kódexben, más 
törvények szerint szankcionálhatóak. Bár a javaslat a 
kihágásokat nem nevesítette, tartalmazta azt a megál
lapítást, hogy „minél nagyobb a különböző törvények 
befolyása a társadalom biztonságára, annál súlyosabb 
bűntettet képez annak megsértése."'1 A „társadalom biz
tonsága” sem volt ekkor már absztrakt fogalom; a 
javaslat kidolgozása során, az egyes szankciók megha
tározásakor felmerült a közösség érdekeinek vagy a tár
sadalmi szerződés sérelmének a figyelembe vétele, de 
döntően mégis jogalkalmazói kérdésnek minősült egy- 
egy magatartás súlyának a megítélése.

Az 1795-ös javaslat nem vált a jogrendszer részévé, 
de a mezei rendőrségről szóló 1840:9. te. már joggal 
tekinthető a kihágási jog első kodifikált forrásának -  
bár meg kell jegyeznünk, hogy maga a te. még nem 
kihágásokról, hanem vétségekről szól. Ez a jogszabály 
végre egy törvénycikkben foglalta össze a kisebb súlyú 
mezőrendőri cselekményeket, és kidolgozottságának 
szintje miau egyes rendelkezései egészen 1894-ig 
hatályban maradtak. A törvény -  címével némileg 
ellentétesen -  nemcsak a gazdálkodás, hanem az ipar 
rendjét veszélyeztető cselekményekről is rendelkezett, 
és sajátossága, hogy több olyan felelősségi formát al
kalmazott, amely a mai jogrendszerben már nem hasz
nálatos. Ilyen volt a „merő gondatlanság" fogalma, 
amely Máthé Gábor szerint a hanyagsággal azonosít
ható. de ismerték a vétkes gondatlanság, a rendészeti 
felelősség és a „szántszándékos negédesség és tudatos 
rosszakarat” fordulatokat is.10 A jogszabály alkotói a 
vétségek legenyhébb formáihoz polgári jogi jogkö
vetkezmény társítását is elegendőnek tartották, azonban 
egyenes szándék esetén büntetőjogi jogkövetkezményt 
is alkalmazhattak. A leggyakoribb szankció a pénzbün
tetés és a pénzbírság volt, de bizonyos esetekben fogság 
vagy testi fenyítés is várhatott az elkövetőre. Elzárásra 
(ún. eventuális elzárás) akkor is lehetőség volt, ha az 
elkövető nem fizette meg a pénzbeli marasztalást, azon
ban a pénzbírság és a pénzbüntetés fogalmi elhatárolása 
ekkor még nem következett be.11 A mezőrendőrségi 
ügyekben alkalmazott eljárás a sommás eljárás volt. és 
az elsőfokú eljárás általában a panasz benyújtásával 
vette kezdetét. A 200 forint alatti ügyekben főszabály 
szerint 15 napon belül ítéletet kellett hirdetni, jogor
voslatért pedig a törvényszékhez vagy a városi tanács
hoz lehetett fordulni.

2.3. A Toldalék és Pauler Tivadar
dichotomikus rendszere
A Kbtk. megszületéséig a mezőrendőrségi törvényen 

kívül az 1843-as büntetőjogi javaslat, és annak 
Toldaléka is nagy hatást gyakorolt a magyar jogrend
szerre. A Toldalék az 1840:5. te. felhatalmazása alapján 
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dolgozó országos választmánynak a büntetőeljárásról, a 
büntetés-végrehajtásról és a bűntettekről, valamint ezek 
büntetéseiről készült anyagi jogi javaslatának mellék
letét képezte. Az anyag teljes címe Toldalék a 
kö:fenyhék alá tartozó rendőrségi kihágásokról s azok
nak büntetéséről volt, és bár a Code Pénalra épült, még 
„csak" egyfajta dichotomikus rendszert jelentett, mivel 
a bűncselekményeket bűntettekre és kihágásokra osz
totta. A Toldaléknak általános és különös része volt, 
azonban hatálya csak az ország területére terjedt ki. a 
külföldön, magyar állampolgárok által elkövetett 
kihágásokról nem szólt. Az elkövetők a Toldalék 
alapján fogsággal, pénzbüntetéssel és bírói dorgálással 
fizettek a jogsértő magatartásukért, de a kihágásokra 
meglehetősen rövid -  három hónapos -  elévülési időt 
írt elő az anyag. Nemcsak a Toldalék, tehát nemcsak 
törvény, hanem kormányszintű rendelet és szabályren
delet is minősíthetett -  volna -  kihágásnak egyes cse
lekményeket, ugyanakkor már a Toldalék sem kizáró
lag kriminális cselekményeket tartalmazott, hanem 
igazsatás-ellenes. ún. rendőri kihágásokat is szabályoz
tak általa a jogalkotók. Új tényállások kidolgozására és 
a mezőrendőri kihágások rekodif ikálására azonban nem 
vállalkoztak, inkább a Javaslat 39.§-ában engedé
lyezték. hogy az abban nem szabályozott, helyi stb. vi
szonyok miatt indokolt esetekben rendőrségi szabály
rendeletek alkotására is legyen mód.

A különös rész még rendszerezés nélkül tartalmazta 
a kihágásokat (pl. egészségügyi rendészet, élelmezés
ügy kihágásai, tiltott szerencsejátékok, 10 forint alatti 
lopás stb.). amelyek elbírálását a büntetőeljárás sza
bályai alapján végezték el. Tehát a megyékben a szol- 
gabíró és az esküdtek, a nemesi községekben és a ren
dezett tanácsú helységekben pedig az elöljáróság meg
bízott tagjai hozlak döntést két másik elöljáróval 
együtt. A kollegiális testület által lefolytatott eljárásról 
jegyzőkönyvet kellett vezetni, és a feljelentés alapján 
vagy hivatalból induló elsőfokú eljárás ítélettel zárult, 
amelynek kihirdetése után a vádlottat azonnal tájékoz
tatni kellett a jogorvoslati lehetőségekről. Ugyanakkor 
a jogorvoslati igény bejelentésére csak 24 óra állt a vád
lott rendelkezésére, és ebben az esetben nem írt elő 
halasztó hatályt a Toldalék. Fellebbviteli igény esetén 
másodfokon a megyei büntetőtörvényszék járt volna el 
a Toldalék szerint, amelynek ítéletével szemben már 
nem volt helye további fellebbvitelnek. csak nagyon 
súlyos eljárási jogsértés esetén lehetett az ítélet 
megigazítását kérni a főigazítószéknél. Hamis tanúzás, 
hamis oklevélhasználat, a bírák bizonyított megveszte
getése esetén, vagy ha a közvádló vagy a vádlott elhá
ríthatatlan okból nem tudta ismertetni az ügyben a 
mentő körülményeket, rendkívüli perorvoslatként lé
tezett volna a Toldalékban a „rendőri eljárás megújí
tása" nevű jogintézmény, amellyel kizárólag egy alka
lommal és csakis az elítélt javára lehetett élni.

De a Toldalék nem helyezte volna hatályon kívül a 
mezei rendőrségi törvényt, vagy az úrbéri törvényeket, 
ezért a kodifikációs kísérletet nem lehetett teljesnek 
nevezni.



Ugyan nem jogforrásként épült be a kihágási jog 
történetébe, de jelentős műnek számított még Szokolay 
István Büntetőjogtan című. 1848-ban kiadott munkája 
is, amely, bár még dichotomikus rendszert vázolt, de a 
bűntettek mellett a rendőri kihágások és a vétségek cso
portját különítette el. Szokolay a vétségek közé sorolta 
a közrendet sértő, de tényleges jogsérelemmel nem 
járó, csekély súlyú cselekményeket, valamint azokat a 
szó klasszikus értelmében vett vétségeket, amelyek 
kismértékű károkozást jelentettek. Kihágásként defini
álta viszont a közrendet sértő és a rend fenntartása 
érdekében hozott szabályokba ütköző cselekményeket. 
Két évvel későbbi forrásokat szemlélve viszont már an
nak lehetünk tanúi, hogy osztrák jogi hatására a tricho- 
tomikus feloszlás is megjelent a jogirodalomban: 
Csatskó Imre 1850-es művében ugyanis arra vonatkozó 
utalások találhatók, hogy a kihágások elbírálására a já
rási egyesbíró volna a legmegfelelőbb fórum.

A későbbiekben törvényi erőre nem emelkedő 
Javaslat és a Toldalék mellett a szabadságharc leverését 
követően, 1852. szeptember l-jétől Magyarországon is 
hatályos, trichotomikus felosztású osztrák büntető 
törvénykönyv is rányomta a bélyegét a kihágási kodi- 
fikáció későbbi folyamatára, ám az 1861-es Ideiglenes 
Törvénykezési Szabályokkal visszaállították a régi 
magyar jogforrásokat, azaz a mezei rendőrségről szóló 
törvényt, a törvényjavaslatokat, és újra érvényesülhetett 
Pauler Tivadar Büntetőjogtana is, ami egyfajta átme
netként értelmezhető a Javaslat és a Csemegi-kódex 
között.

Pauler művének újdonsága abban állt. hogy elfogad
ta a bűntettek és a kihágások dichotomikus felosztását, 
ám a bűntetteket tovább osztotta bűntettekre és vét
ségekre, valamint az is újszerű volt, hogy lehetővé 
kívánta tenni a kihágási ítéletekkel szembeni, megyei 
törvényszékhez vagy városi tanácshoz történő fellebb- 
vitelt. A kihágásokra azonban Pauler sem tudott precíz 
fogalmat alkotni, mivel túlságosan sokrétű magatartás 
tartozott már ekkor is a szabályozandó tárgykörbe. 
Megállapítható az is, hogy Pauler fogalomhasznála
tában a kihágások tulajdonképpen a veszélyeztető cse
lekményeket jelentették, amelyek között „az alanyi fel- 
róhatóság alapján történt meg a differenciálás, és ame
lyekre arányos büntetés kiszabását tették lehetővé.” 12 
Pauler alapvetően a rendőri kihágásokat tárgyalta 1864- 
es könyvében, de figyelemre méltó, hogy megjegyezte: 
a 19. századi kodifikációk során gyakran a kisebb fokú 
jogsértéseket is kihágásként értékelték -  amelyek 
elbírálása elsősorban közigazgatási eljárásban történt 
ezzel viszont olyan átláthatatlan fogalmi rendszer 
alakult ki, amelyet mielőbb fel kell számolnia a magyar 
jogalkotónak.

További előrelépést jelentett a kodifikáció folya
matában, hogy az 1869:4. te. elválasztotta egymástól a 
bíráskodást és a közigazgatást, de ezzel némileg ellen
tétben állt az, hogy az 1877:22. tc.-ct a kisebb polgári 
peres ügyekben való eljárásról egyes mezőrendőri 
ügyekre is alkalmazni kellett. A felemás helyzet oka 
Máthé Gábor szerint az volt. hogy míg az osztrák jog

egyértelműen a két hatalmi ág elválasztása mellett volt, 
a német jog a közigazgatási büntetőjogban lehetővé 
tette, hogy a közigazgatási szervek bíráskodjanak. 12 
Megállapítható tehát, hogy míg az 1869-es te. hatására 
elkezdődött az igazságszolgáltatási szervezet fejlődése, 
addig a közigazgatási szervezetrendszeren belül 
elmaradt a független rendőri büntetőbíróságok mega
lakítása. Problémát jelentett az is, hogy ebben az időben 
még nem volt egységes rendező elv arra nézve, hogy mi 
alapján kell az egyes kihágásokat igazgatási vagy 
közigazgatási hatáskörbe utalni -  erről ugyanis az 
egymásnak sokszor ellentmondó ágazati jogszabályok 
rendelkeztek. A helyzetre csak a büntető törvény- 
könyvek életbe léptetéséről szóló törvény kínált 
megoldást: normában állapította meg a kihágási ügyek
ben eljáró hatóságokat és a hatáskörök elosztását.

3. A Kbtk. kidolgozása
3.1. A trichotómia elve
Az ilyen dogmatikai és jogpolitikai előzmények után 

elfogadott büntetőjogi jogszabályok, azaz a Csemegi- 
kódex és a Kbtk. már a trichotómia elvére épültek.

A bűncselekmények hármas tagolását szorgalmazó 
elmélet Magyarországon német mintára honosodott 
meg, ugyanis német jogtudósok megállapítása szerint14 
már a frank jogban megtörtént a bűncselekmények súly 
szerinti osztályozása: elhatárolták egymástól az ún. 
könnyebb és nehezebb bűncselekményeket. Hippel 
valószínűsítette, hogy a trichotómia az olasz jog delicta 
ievia, atrocia és atrocissima osztályozása nyomán 
alakulhatott ki. amelynek gyakorlata az 1751-es és 
1768-as kódexekben is fennmaradt, és nem tagadta a 
francia jogfejlődés német jogra gyakorolt hatását sem. 
Előzményeitől függetlenül a porosz Landrecht egyrészt 
elősegítette az egységes bűncselekmény-fogalom 
kialakulását, másrészt jó  példaként szolgált a kihágások 
törvénykönyvön belüli elkülönítésére, a helyes diffe
renciálási lehetőségek alkalmazására. Hippel álláspont
ja szerint a trichotomikus felosztás értéke abban rejlett, 
hogy általa átláthatóvá vált, hogy az egyes cselekmé
nyek miképpen viszonyulnak a védett jogi tárgyhoz, az
az sértik, vagy absztrakt, esetleg konkrét módon veszé- 
lyeztetik-e azt. Ennek a viszonynak az alapos feltárása 
révén pedig a jogalkotó az arányos büntetési mértéket is 
könnyebben meg tudja határozni.

3.2. A Kbtk. és a Csemegi-kódex viszonya
A kihágások elkülönített jogszabályban való tárgya

lásának okát Magyarországon a Csemegi-kódex in
dokolása tartalmazta. A két törvénykönyvel ugyanis 
eredetileg egyszerre kívánták hatályba léptetni -  ezzel 
is kifejezve egységüket - , de ez az elképzelés nem va
lósulhatott meg.

A magyar jogtudomány művelői körében már az is 
nagy vitát váltott ki, hogy valamennyi bűncselekményt 
egy törvénybe foglalták. A kihágások elkülönített keze-
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lését ugyanakkor a kezdetektől támogatták, hiszen 
ahogy Schnierer Aladár és Werner E. Rezső is hangsú
lyozta,15 a „kihágás” olyan sokféle magatartást és sok
féle elkövetőt felszippantó gyűjtőkategória, amelyek 
esetében célszerűtlen volna az állami büntetőhatalom 
érvényesítése, annál is inkább, mivel sok esetben jog
sértést sem lehel megállapítani.

Azt viszont már az 1878:5. te. javaslatának tár
gyalásától elfogadott tényként kezelték, hogy a készü
lő, önálló kihágási törvénykönyv szoros egységet képez 
a Cscmegi-kódexszel. A Csemegi-kódex indokolása 
szerint az egységre azért volt szükség, mert lehetetlen
ség minden büntetendő cselekményt egy törvény- 
könyvbe foglalni, és bár célszerűségi okokból, sajátos 
természetük miatt a kihágásokat nem lehet a büntető 
törvénykönyv keretein belül szabályozni, a két jogsza
bály közötti összhang mégis előfeltétele a kiszámítható 
jogalkalmazásnak.

Érdemes röviden idéznünk azt is, amit a Csemegi- 
kódex a kihágások természetéről ír: „a legtöbb kihágás 
nem képez valóságos jogsértést, hanem bizonyos cse
lekvésből vagy mulasztásból könnyen származható 
jogsértés megelőzése végett alkotott törvénynek meg
szegését [jelenti|. A kihágásról szóló törvények 
rendszerint praeventivek s a nagyobb büntettek, vagy 
veszélyek megelőzésére számitvák; a bűntettekről és a 
vétségekről intézkedő törvények pedig rendszerint 
repressivek." Az is lényeges különbség volt a kihágá
sok és a bűntettek között, hogy például a kihágások 
kísérletét nem rendelte büntetni a jogalkotó, ugyanak
kor főszabály szerint a gondatlan kihágást is szank
cionálták. A szabályozásnak célszerűségi szempontból 
fontos eleme volt, hogy az ún. súlyosabb kihágási 
ügyekben bíróság, enyhébb ügyekben a közigazgatási 
szervek jártak el, és bár a jogszabály nem tartalmazta a 
kihágások fogalmát, az világossá vált az indokolásból, 
hogy a kihágási jog magában foglalja mind a krimi
nális, mind az igazgatásellenes magatartásokat. Az ún. 
rendőri kihágások is részét képezték az újonnan szabá
lyozott jogterületnek. mivel olyan magatartások tartoz
tak ide, amelyeket az indokolás szerint „a társadalmi 
rend, a polgárok nyugalma, a személy- és vagyonbiz
tonság" védelme érdekében telepített a kihágások közé 
a jogalkotó. A rendőri kihágások lényeges voltát jelzi 
az is. hogy a Kbtk. javaslata a kódex címében tartal
mazta volna a rendőri jelzőt, azonban az elfogadott 
törvényben ez már nem szerepelt azzal az indokolással, 
hogy a kihágások jelentős része nem rendőri, hanem 
preventív jellegű szabályozást igénylő magatartás. 
Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hazai 
jogalkotó azt a Nemzetközi Kriminalisztikai Társaság 
által is elfogadott álláspontot képviselte, hogy a rendőri 
kihágás és a büntetőjogi értelemben vett kihágás nem 
azonos; a rendőri kihágások rendszerint veszélyeztető 
jellegű cselekmények, míg a büntetőjogi kihágások 
többnyire értékhatár vagy más szempontok miatt 
különülnek el a „valódi” büntetőjogtól. Ugyanakkor a 
Kbtk. 1. §-a értelmében törvénynél alacsonyabb szintű 
jogforrás kizárólag a rendőri tilalom vagy rendelkezés 
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megszegését nyilváníthatta kihágássá, nehogy anyagi 
jogi büntetőjogi szabályokat alkalmazzanak a bünte
tőjog alá nem tartozó jogterületen. így érvényesülhetett 
a nullum erimen sine lege és a nulla poena sine lege 
elve is. hiszen a rendőri kihágások nem képeztek eri- 
ment és bűncselekményt csak törvény állapíthatott 
meg.16

3.3. A  Kbtk. szabályozási struktúrája
Azonban az. hogy a Kbtk. lehetővé tette, hogy nem

csak a törvényben, hanem alacsonyabb szintű vagy 
ágazati jogforrásokban is szabályozzák a kihágásokat, 
azt idézte elő, hogy időről időre felmerült a kihágások 
-  és a hatályos kihágási törvénycikkek -  össze
gyűjtésének gondolata. A kompiláció idővel azért is 
indokolttá vált. mert a Kbtk. I. §-a alapján hamarosan 
törvényben, miniszteri rendeletben, törvényhatósági és 
városi szabályrendeletekben foglalkoztak a kihágá
sokkal. Ezeket a normákat kihágást megállapító vagy 
statuáló normáknak lehetett nevezni, a statuáló jogfor
rásokon belül pedig tovább lehetett differenciálni asze
rint, hogy kerettényállást alkalmazó vagy önálló 
szabályalkotásnak minősülő normáról volt szó. A jogal
kotás azonban nem jelentett korlátlan hatáskört, mivel 
az 1869:4. te. 19. §-a felhatalmazta a bíróságokat arra, 
hogy jogvita esetén törvényességi szempontból vizsgál
ják felül a vonatkozó rendeletet, és ha alkalmazható
ságával kapcsolatban kételyek merülnek fel, el lehetett 
tekinteni a jogforrás rendelkezéseitől. A Kbtk. szerint 
azonban ez a kontroll nem jelentett célszerűségi vagy 
szükségességi ellenőrzést, és a miniszteri rendeletek 
esetén sem érvényesült az ellenőrzés, mivel a gyakor
latban elfogadott volt, hogy a kormányzat elsősorban 
felhatalmazás alapján alkotott rendeletet, és ezeket utó
szentesítés végett fel kellett terjeszteni a parlamenthez. 
A törvényhatóságok és a városok szabályrendeleteinek 
érvényességéhez pedig belügyminiszteri megerősítésre 
volt szükség, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 
miniszternek a Kbtk. 50. §-a alapján 60 nap alatt kellett 
nyilatkoznia a megerősítésről -  ha ez nem következett 
be, a rendelet automatikusan érvényessé vált. Később a 
megerősítés aktusára vonatkozó szabályok tovább 
árnyalódtak, mivel az 1886:21. te. II. §-a az általános 
közigazgatási tárgyú szabályrendeletekre előírta a kife
jezett megerősítést, mint érvényességi feltételt.

A Kbtk. azonban nemcsak abban tért el a Btk.-tól. 
hogy általános része mintegy szubszidiárius jellegű volt 
a Csemegi-kódcxhez képest, hanem a két jogforrás 
területi hatálya is különbözött, mivel a Kbtk. nem ren
delkezett a magyar honosak külföldön elkövetett cse
lekményeiről, ráadásul a Kbtk. általános része szük
ségszerűen tartalmazta a miniszteri és szabályren
deletek eltérő területi hatályát. Az 1843-as Javaslathoz, 
illetve Toldalékhoz hasonlóan a Kbtk. nem büntette a 
kísérletet, viszont a részeseket igen, és főszabályként 
gondatlan elkövetés is szankciót vont maga után. 
Ugyanakkor az elkövetőtől nem kívánták meg az alanyi 
felróhatóság meglétét, sőt a természetes személyi stá
tusz. sem volt előírás. A Kbtk. 27. §-a értelmében vi-
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szőni bevezetésre kerüli egy. a polgári jogi objektív 
felelősséghez közelítő közvetett felelősség-alakzat, 
amelyet miniszteri vagy szabályrendelet által előírt kö
telezettségek megszegése esetén érvényesítettek, ha az 
elkövető családfő, gyám, gondnok, gazda slb. felügye
lete alatt élő személy volt. akinek tetteiért az említett 
személyek tartoztak felelősséggel. Ha bebizonyosodott, 
hogy az ilyen státuszban élő elkövetők teltüket a ható
sági közegek intése ellenére követték el. mind a felü
gyelőt, mind a felügyelt személyt büntetni rendelték.

A Toldalékhoz hasonlóan a törvény is elzárást és 
(elzárásra átváltoztatható) pénzbüntetést helyezeti 
kilátásba a kihágást elkövetőknek.

Újszerű volt viszont a kbtk. különös része, mivel a 
szankcionálandó tényállásokat tíz fejezetbe szorította, 
azaz megszületett az állam, a közrend, a közbiztonság, 
a közszemérem, a közegészség és testi épség, a tulaj
don. a vallás elleni cselekmények kategóriája és a 
pénzhamisítók, a szerencsejátékosok és a családi állás 
ellen vétők is külön fejezetet képeztek.

A hatásköri megosztást a büntető törvénykönyvek 
életbe léptetéséről szóló 1880:37. te., azaz a Btké. tar
talmazta: a járásbíróságok és a közigazgatási bün
tetőbíróságok egyaránt eljárhattak kihágási ügyekben. 
Ez azt jelentette, hogy közigazgatási hatáskörbe tartozó 
kihágások esetén első fokon a vármegyékben a szol
gabíró. a városokban a kapitány vagy a tanács kijelölt 
tisztviselője, Budapest kerületeiben pedig a kerületi 
kapitány bíráskodott, a 38547/1880. B.M. körrendelet 
értelmében pedig a másodfokú jogkört a vármegyékben 
és a rendezett tanácsú városokban az. alispán, a törvény- 
hatósági jogú városokban a tanács. Budapesten pedig a 
főkapitány gyakorolta. Harmadfokon ebben az ügytí
pusban a belügyminiszter járt el. de minisztériumi 
bizottságot is létrehozhatott, ha a hatósági jogkör 
megkívánta. A királyi járásbíróságok előtti kihágási 
ügyekben értelemszerűen alakult a fellebbviteli rend
szer, és csupán a másodfokú bírósági ítélet elleni jogor
voslatot korlátozták annyiban, hogy kizárólag anyagi 
büntetőjogi norma helytelen alkalmazása esetén lehe
tett élni vele. akkor, ha az. adott cselekmény alapesetben 
nem minősült volna büntetendőnek, vagy ha bűntettet 
vagy vétséget minősítettek kihágásnak.

A kihágásokra a közigazgatási szervek általi el
bírálás volt jellemző, annál is inkább, mivel a törvény
nél alacsonyabb szintű jogforrásokban megállapított 
kihágási ügyekben a Btké. szintén a közigazgatási szer
veket nevezte meg a bíráskodási jogkör gyakorlójaként.

A hatásköri megoszlás során egységes rendezőelv 
nem alakult ki. hiszen például a közbiztonságot, a 
hatóságokat, a közcsendet sértő kihágások is vegyes 
hatáskörbe tartoztak, csakúgy, mint a közegészségügy 
vagy a közlekedés rendje elleni jogsértések.

3.4. Reformtörekvések a századfordulón
A Büntető Perrendtartást életbe léptető 1897:34. te. 

azonban további, a kihágásokra vonatkozó eljárásjogi 
változást hozott: főszabály szerint a törvényen alapuló 
kihágásokat bírói útra, az egyéb jogszabályokon ala

pulókat közigazgatási hatáskörbe utalta. A 19. század 
végére azonban eljárási garanciaként felmerült az 
ügyészség részvételének indokoltsága a kihágási eljárá
sokban, de e/.t a hatalmi ágak elválasztására hivatkozva 
elutasították. További problémát jelentett a többszintű 
jogforrási rendszerből adódóan széttagolt fórumrend
szer. az eljárás egységességének hiány a. Ezért szerették 
volna bevezetni, hogy például az elsőfokú eljárásban 
csak hozzáértő személy - tehát községi elöljáró nem 
lehessen egyesbíró, másodfokon pedig már elenged
hetetlennek vélték a társasbíráskodás bevezetését. A 
másodfok a korabeli elképzelések szerint háromtagú bi
zottságot jelentett volna, amelynek elnökévé az. alispánt 
vagy a polgármestert nevezték volna ki, tagjai pedig a 
tiszti főügyész és egy választott törvényhatósági vagy 
közigazgatási bizottsági tag lellek volna. A főispánt 
nem kívánták bevonni a rendőrbíráskodásba, a harmad
fokú fórumot pedig a belügyminisztérium helyett egy 
új, rendőri büntetőbíróság képezte volna. Az ügyek 
nagy számából adódó adminisztratív terhek csökkenté
se érdekében felmerült az a gondolat is. hogy szüntes
sék meg a kötelezően vezetendő tárgyalási jegyző
könyvet. és ne kelljen minden ítéletet indokolással el
látni. hanem valamiféle „kihágási panaszkönyv" veze
tésére térjenek ál az ügyintézők.

Az 1897-cs év nemzetközi szempontból is jelentős
nek számított a kihágásokkal foglalkozók számára; a 
Nemzetközi Kriminalisztikai Társaság 1897-es lissza
boni konferenciáján úgy határozott, hogy kiemelten 
kezelik a kihágások és a rendőri kihágások ügyét. Ez 
abban nyilvánult meg. hogy osztrák, francia, spanyol és 
portugál jogtudósokból álló bizottság vizsgálta a 
kihágások természetét, és 1898-ra, a müncheni tartomá
nyi gyűlés tapasztalatai alapján, azt a véleményt fogal
mazták meg, hogy óvakodni kell a rendőri kihágások és 
a kihágások összemosásától. A rendőri kihágások alatt 
ugyanis olyan cselekményeket értettek, amelyek -  bár 
nem azonos súlyúak a bűncselekményekkel és ezért 
enyhébb büntetést indokolnak -  alkalmasak a közrend 
veszélyeztetésére. Önmagában a csekély súly azonban 
nem minden, a Társaság által felkért szakember szerint 
alapozta meg az eltérő anyagi és eljárási jogi szabá
lyokat, közös álláspont híján viszont a kihágások követ
kezetes kategorizálásával adósak maradtak.

1899-ben Budapest adott otthont a Társaság konfe
renciájának, amelyen a résztvevők közül Fayer László 
a bűncselekmények hármas felosztásával foglalkozott, 
a francia Kahn pedig a rendőri kihágások továbbra is 
fennálló problémáit ismertette. Fayer előadásában 
hangsúlyozta, hogy a magyar igazságszolgáltatási gya
korlat a bűntetté vagy vétséggé minősítéskor különösen 
fontosnak tartja az elkövető és az elkövetés konkrét 
körülményeinek értékelését, amelyet a többi ország 
küldöttségének is figyelmébe ajánlott. A kihágások fo
galmi tisztázására azonban sem ezen, sem az ezt követő 
években megtartott kriminalisztikai konferenciákon 
nem kerüli sor.

A Bp. korszerűsítéseként vázolt hazai felvetések 
azonban az élénk nemzetközi diskurzus ellenére sem



nyertek törvényi vagy rendeleti formát, a közigazgatás 
egyszerűsítését szolgálta viszont az 1901:20. te., amely 
a rendőri eljárást szabályozta a közigazgatási hatóságok 
fórumrendszeréhez igazodva. Az 1911. január 1-jétől 
hatályos rendelkezések alapján első lökön a kis- és 
nagyközségekben a főszolgabíró, illetve a szolgabíró 
járhatott el, s a másodfokot az alispán jelentette; tör
vényhatósági jogú és rendezett tanácsú városokban a 
rendőrkapitány, annak helyettese vagy a városi tiszt
viselő, illetve másodfokon a tanács, harmadfokon pedig 
a hatáskörrel rendelkező (szak)niiniszter bírálta el az 
ügyet. Az új rendszer bírálói azonban elhamarkodott
nak tartották az elsőfok községi elöljárókhoz történő 
telepítését, mert szükségét látták a községi közigaz
gatás megreformálásának is és kisebb községek esetén 
a részrehajlás veszélyére figyelmeztettek, de azt elis
merték, hogy a rendőrkapitány, mint elbíráló szerv ked
vező hatással van az eljárás és a jogrend egységessé
gére.

A hatáskörök alsóbb, helyi fórumokhoz telepitese az 
alacsony értékhatárú kihágások nagy száma miatt 
indokolt volt, mivel idő- és pénzkímélő megoldást 
jelentett, és végeredményben ez a terhelt számára sem 
volt kedvezőtlen.

Budapesten a századfordulót követően annyiban volt 
más a kihágási bíráskodás helyzete, hogy a jogszabály 
itt a közigazgatási hatáskörbe utalt kihágások közül 
kiemelte a rendőrség ügykörébe tartozó kihágásokat, 
mivel ezekben első fokon a kerületi kapitányságvezető 
vagy megbízott helyettese, másodfokon pedig a tőka
pitány vagy annak helyettese járt el. A többi közigaz
gatási kihágás esetén első lökön a kerületi elöljáróság, 
másodfokon a tanács bíráskodott, harmadfokon pedig 
az illetékes miniszter elé került az ügy. Ez a szabályo
zási rend viszont végképp átláthatatlanná tette a kihágá
sok különböző alakzatainak rendszerét, és a feliebb- 
viteli fórumok -  eljárási garanciák szempontjából 
indokolt -  társasbíráskodássá alakítása sem következett 
be.

3.5. A  kihágások szabályozása a második
világháborút megelőző korszakban
A kihágási eljárásban további változást jelentett a 

65.000/1909. B.M. sz. rendelet, amely a rendőri bün
tető szabályzatot tartalmazta. A rendelet alapján a ki
hágási ügyek harmadfokú fóruma ezentúl a szakminisz
ter lett, illetve ennek hiánya esetén a belügyminiszter 
járt el. A rendelet -  amelyben újszerű volt, hogy nem 
alkalmazta a vádelvet -  jelentős garanciális ren
delkezéseket tartalmazott: első szakaszában rögzítette a 
rendőri büntetőeljárás során eljáró hatóságokat, ame
lyektől ezentúl nem lehetett az ügyet elvonni, és a ha
tásköri és illetékességi összeütközésekben is megkí
sérelt rendet teremteni. A kihágási eljárásban rögzítet
ték a vádképviselct fakultatív jellegét -  ami az állam 
számára jelentős költség-megtakarítás is volt - , és 
meghatározták az eljárásban résztvevő személyek 
jogait és kötelezettségeit. Az ügyészi felügyeletet ekkor 
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már kiterjesztették a kihágási eljárásra, viszont -  a bün
tetőeljárással szemben -  ez nem jogosította tel az 
ügyészt arra, hogy a magánvádlótól „átvegye" a vádat.

^ A kihágási jog ugyanakkor elfogadta az ún. büntető
parancs intézményét, ami azt jelentette, hogy törvényi 
feltételek fennállása esetén kizárólag a gyanúsítás 
alapján, kihallgatás nélkül is lehetett büntetést kiszabni, 
amely ugyan sértette a védelemhez való jogot és a 
„fegyverek egyenlőségének" elvét, de célszerűsége 
miatt elfogadható előnyt is jelentett. A felek számára 
sem volt közömbös, hogy az így elbírált és lezárt ügy
ben gyorsan és egyszerűen született döntés, és jelen
tősebb anyagi terhet sem jelentett, valamint a terhelt 
számára sem volt megalázó. Jogerőre emelkedve a bün
tetőparancs hatálya megegyezett az ítéletével, de ha a 
terhelt ellentmondással élt, tárgyalásra került sor, ahol 
már mindkét félnek lehetősége volt érvényesíteni a 
klasszikus eljárási garanciákat.

Ekkor vezették be új, modernnek tekintett intéz
ményként a közvetlen idézés lehetőségét is. amely azt 
jelentette, hogy a lelek idézés nélkül is megjelenhettek 
a hatóság előtt, ügyük tárgyalását kérve. Ez az eljárási 
mód feltételezte a felek közti korrekt kommunikációt 
vagy ideális esetben a sértett és az elkövető megegye
zését, a tárgyalást pedig ilyenkor az ún. törvénynapon 
tartották meg, amelyre a felek -  szintén idézés nélkül -  
tanúkat is hozhattak. A szóbeli, közvetlen és nyilvános 
eljárás további szakaszaiban a bíró szabadon mérlegel
hetett, de azok elégtelensége miatt nem menthette fel az 
elkövetőt, és másod- vagy harmadfokon már, a „ren
des" kihágási eljáráshoz hasonlóan, zártan folyt az
eljárás. , . , .

Változás ezt követően csak 1929-ben következett be 
a kihágási jogban, amikor az 1929:30. te. a rendőri bün
tetőbíráskodás harmadfokaként létrehozta a Belügy
minisztériumon belül működő Kihágási Tanácsot, 
amely azonban nem rendelkezett kizárólagos eljárási 
jogosultsággal, továbbra is megmaradt a belügymi
niszter ilyen jellegű hatásköre. A Tanács csak az addig 
szakminiszteri hatáskörbe tartozó ügyekben járhatott el, 
viszont az eljárásáról úgy rendelkezett a te., hogy a 
másodfoknak fel kellett terjeszteni az iratokat a szak- 
miniszterhez, amelyről a belügyminiszternek jelentés
sel tartozott, de az ügyben a háromtagú kihágást tanács 
döntött, amelynek a szakminiszter is tagja volt. (A Ta
nács a szakminiszteren kívül az általa a saját tisztviselői 
közül kijelölt előadó bíróból és a belügyi rendőri osz
tály tagjából állt, aki egyben az elnöki teendőket is 
ellátta.) így végül is minden harmadfokú döntés a Bel
ügyminisztériumban született, jelentősen leszűkítve 
ezáltal a jogorvoslati lehetőségeket.

További jogpolitikai reformot jelentett a 11. 
Büntetőnovella (az 1928:10. le.) azon rendelkezése, 
amely az elrettentés és megtorlás helyett a prevenciót és 
a lettes megjavítását tűzte ki célul. Az elv érvényesítése 
a kihágások esetében abban nyilvánult meg. hogy az 
elkövető egyéni, vagyoni és kereseti viszonyait az 
eddiginél nagyobb súllyal vették figyelembe a szankció 
kiszabásakor.17



3.6. Angyal Pál 
definiálása
A második világháborúval lezáruló kodiflkációs 

törekvések egyik utolsó szakembere. Angyal Pál 1831- 
ben A közigazgatás-ellenessé}’ büntetőjogi értékelése 
címet viselő munkájában nemcsak az eddigi jogalkotás
nak. hanem a korszak szellemi áramlatainak is kimerítő 
értékelését, kritikáját tette közzé.Ix Angyal elöljáróban 
leszögezte, hogy nem szabad minden rendzavarő maga
tartást bűncselekménynek tekinteni, hanem csak 
azokat, amelyek az egyes ember magánszféráját, ezáltal 
pedig a közrendet és a köznyugalmat is oly mértékben 
zavarják, hogy kiváltják az állam szankcióját. Elmé
letének középpontjában az ulpianusi tanokból leve
zetett érdek-fogalom állt, amely közérdek vagy ma
gánérdek formában testesülhetett meg. Angyal szerint 
az állam mindkét érdektípust védelemben részesíti, de 
csak annyira, amennyiben egyfajta szükségességi- 
védelmi próbának alávetve védelemre méltó, tehát jogi 
érdeknek minősül. A védett érdekek és értékek súlyától 
kell függővé tenni azt, hogy az állam a magánjog, a 
közigazgatás vagy a büntetőjog eszközeit alkalmazza a 
rend megőrzése során. A közérdek védelmezője a bün
tetőjog, azonban a „közérdek" sem egy egységes, jól 
megragadható valami, amire szankcionáláskor korlát
lanul hivatkozni lehet, ugyanis a közérdek fogalma to
vább bontható közvetlen és közvetett közérdekre asze
rint, hogy az egyes érdeksérelem a közérdeket valamely 
magánszemélyen keresztül érinti-e, vagy sem. A közér
dek ugyanis magánérdekek összességéből tevődik 
össze, amely mind az egyes emberek, mind az általá
nosan vett közérdek elleni támadás esetén sérülhet. 
Angyal szerint ezt a felosztást kell, vagy kellett volna a 
kihágások elkülönítésekor figyelembe venni, ugyanis a 
közvetett közérdeket sértő, individualizált jogel
lenességnek minősülő magatartásokat nevezte bűncse
lekménynek, míg a közvetlen közérdek sérelme ál
láspontja szerint közigazgatás-ellenességet, azaz kihá
gást jelentett. Angyal -  azóta sokat támadott19 
elméletének összegzéseként -  végezetül a kihágások 
definiálására is vállalkozott: „a kihágás oly közigaz- 
gatás-ellenesség, amely ellen való küzdelem során a 
lehetséges, de ki nem elégítő közigazgatási védelem 
utolsó eszközeként állítja be az állam a büntetést; bűn
tett pedig oly, rendszerint erkölcsi rosszallás alá is eső 
jogellenesség, amelynek megtorlásául s egyben a tár
sadalom védelmét is szolgálva, első eszközként veszi 
igénybe az állam a büntetést; még rövidebben: a 
kihágás rendbontó közigazgatás-ellenesség, -  a bűntett 
rendszerint erkölcsi rosszallást is kiváltó jogel
lenesség.”20
Jegyzetek---------------------------------------------------------
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javaslatai és a kihágások

Jog
3.7. A  kihágások utóélete
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Kbtk. és az 

azt követő kodiflkációs törekvések lényegesen ren
dezettebb dogmatikai helyzetet teremtettek -  bár a 
kihágás-áthágás vagy a pénzbüntetés vagy pénzbírság 
fogalmak közti differenciálás, vagy a szabadságéi vonó 
büntetés szükségességének, illetve az elterelésnek az 
indokoltsága még évtizedekig megosztotta a jogalkal
mazókat és a jogalkotókat egyaránt.

A második világháború kitörésekor azonban a gazda
sági rend és a pénzügyi érdekek védelmét szolgáló 
intézkedések váltak dominánssá a kihágási jogban, és a 
rendkívüli jogrend bevezetése miatt többé már nem 
tudták garantálni az eljárási alapelvek maradéktalan 
betartását. Bár a 20. század elejére számos elmélet 
született a kihágások eltérő jellegével kapcsolatban, a 20. 
század közepétől mind Magyarországon, mint a legtöbb 
európai államban minőségi változás következett be a 
kihágások megítélésében, és az ekkor lezajló büntetőjogi 
dekriminalizáció miatt egyre fontosabbá vált a kihágások 
mennyiségi különbözősége helyett azok minőségi diffe
renciáltsága. A második világháború utáni új magyar 
politikai viszonyok nem kedveztek a kihágások tovább
élésének: az alkotmány a bírósági szervek monopóliu
mává tette az igazságszolgáltatást, 1950-től pedig az ad
digi önkormányzati szervezetrendszert is felszámolták, a 
közigazgatási hatáskörbe tartozó kihágások egy részét 
ezután a tanácsi szervek bírálhatták cl.

Az 1950-es Btá. és az 1950. évi 39. sz. tvr. azonban -  
a Kbtk. általános részének hatályon kívül helyezésén túl 
-  visszalépést jelentett a Csemegi-kódexhez és a Kbtk.- 
hoz képest, és ezentúl a kihágások, vagyis „a Magyar 
Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rend
jét, az állampolgárok személyét vagy jogait sértő vagy 
veszélyeztető" cselekmények kísérletét is büntetni ren
delték. A jogalkotó célja a bűntett és a kihágások, illetve 
a büntetőjog és a kihágási jog közelítése volt. így az 
1951-es új Büntető Perrendtartás és a 65.000/1909. B.M. 
sz. rendeletet felváltó 59/1952. M.T. rendelet az elbíráló 
fórumok rendszerét és az eljárásokat is átalakította. A 
Btá. 72.§-a ugyanakkor továbbra is felhatalmazást adott 
egyes hatóságoknak és a rendőrségnek, hogy a társada
lomra veszélyes cselekményeket kihágássá minősítsék, 
ám a meglehetősen tisztázatlan hatásköri szabályok, az 
eljárási garanciák érvényesítésével kapcsolatos hiányos
ságok -  s nem utolsó sorban a kihágások és a bün
tetőeljárások hatalmas száma -  1953-ban oda vezetett, 
hogy az MDP Központi Vezetőség napirendre tűzte a 
kodifikáció kérdését, és az 1953. évi 16. tvr, valamint az 
1955. évi 17. sz. tvr. révén megszületett az új rendszer 
igényeinek megfelelő jogterület, a szabálysértések joga.

4 Concha Győző: P o l i t i c a .  I. (Budapest, Grill Károly
Könyvkiadóvállalata, 1905, 291. p.) 

s Máthc Gábor: A  m a g y a r  b u r z s o á  ig a z s á g s z o l g á l ta tá s i  s z e r v e z e t  
k ia la k u lá s a  I K 6 7 - I X 7 5  (Budapest. Akadémiai Kiadó, 1982. 38. 
P-)

6 Tusnádi Fllhes Gyula: A  r e n d ő r i  é s  j ö v e d é k i  b ü n te tő jo g  
(Budapest. Fővárosi Nyomda. 1935. 418-420. p.: a továbbiakban:



Tusnádi Élthes)
7 Tusnádi Élthes: i. m., 422. p.
11 Nagy Marianna: Az államigazgatási jogi szankció szabályozásá

nak története (ELTE ÁJK. Budapest, 1990. 11. p.)
* Hajdú Lajos: A: első (1795-ös) magyar biintetőköáex-tervezel 

(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1971.392. p.)
10 A vétkes gondatlanság leginkább a tudatos gondatlanságnak, a 

másik két fogalom pedig az eshetőleges és az egyenes szándék
nak felel meg.

11 A pénzbüntetés mértéke a kár tényleges nagyságához igazodott, 
pénzbírság esetén viszont a jogszabály konkrétan meghatározta 
annak mértékét, ezért inkább átalány-kártérítés jellege volt, de a 
pénzbírságnak létezett olyan változata is. amelynél a bírság meg
fizetéséből mind a károsult, mind a feljelentő vagy a kar eny
hítésében közreműködő részesült.

12 Árva: i. m., 45. p. ........................... .
Málhé Gábor: A kihágás intézménye. I. (Állam es Igazgatás,
1980.8. sz.. 681. p.)

14 flippel. Róbert: Deuisches Strafreclit. Bánd II. (Julius Spiinger. 
Berlin, 1930.94-95. p.)

15 Árva: i. m.. 115-116. p.
16 Árva: i. m.. 50. p.
17 Tusnádi Élthes: i. m., 544. p. . . . . . . . .
is Angyal Pál: A közigazgatás-ellenesség büntetőjogi értékelésé

(Budapest. MTA. 1931) .
Elméletét elsősorban a normák címzettjei közötti különbségtétel, 
a jogellenesség-fogalma, a szándék-fogalma és a büntetőjogi 
következmények értékelése miatt bírálták. Részletesebben: Árva:
i. m„ 1 2 2 - 1 2 8 , p.

20 Angyal: i. m.. 46. p.

Szendrei Géza

Ügyészek elleni eljárás

A perbefogás (keresetindítás, vádemelés) jogát 
évszázadokon át magas rangú személyek, szer
vek gyakorolták. Felségsértési, hűtlenségi. nagy- 

hatalmaskodási ügyekben a király vagy a nádor, az 
államra veszélyes egyéb ügyekben a helytartótanács, a 
királyi jogügyi igazgató intézkedése, a nyilvános 
gonosztevők (köztörvényes) bűncselekményeiben a 
vármegyei közgyűlés, a városi tanács előzetes döntése 
alapján nyújtott be keresetet, vádlevelet az ügyész. A 
bíróságok ügyészi közreműködés nélkül is indítottak 
büntetőpert.

Az egységes királyi ügyészség létrehozása (1872. 
január 1.) óta a kezdeti bizonytalanság után a vád ura 
maga az ügyész lett. A Kúria 1887-ben a 63. számú tel
jes ülési határozatával mondta ki, hogy ügyészi 
indítvány nélkül a bíróság nem indíthat eljárást. Az 
ügyész az első fokú ítélet meghozataláig elejtheti a 
vádat. Ilyen esetben a bíróság kötve van a vádclej- 
téshez, az eljárást meg kell szüntetnie.

A modern ügyészség kialakulásával az ügyészséget 
nagy megtiszlclés érte. A vád monopóliumának birtok
lása egyben nagy törvénykezési és erkölcsi teher is. 
Levéltári adatok szerint az ügyészbe vetett közbizalom 
régi keletű.

A büntető hatalmat a bírák mellett az ügyész is 
megtestesíti. A sértettek, vádlottak, elítéltek előtt az 
ügyész volt az, aki ügyüket a bíróságra vitte. A közvé
lemény régóta odafigyel az ügyészre. Mindezek adjak 
az ügyész elleni eljárás rendkívüliségét.

1809 -  Halmár Ferenc
1809. Böjtelő hava 3. napján kelt átiratában Győr 

vármegye közössége az alábbiakról értesítette Pest 
vármegye nemes rendjeit.
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Győr megyénkbeli hites ügyész. Szántó Mihály mai 
napon hozzánk benyújtott jelentése újra megbizonyítja, 
mi csodás ember Halmár Ferenc pesti prókátor, kinek is 
gonosz tetteit a közösség [önkormányzat] neve alatt 
csinált hamis levelekkel [közokiratokkal], s azoknak 
másoknak megcsalásával élve követett el. F.zen [győri 
ügyészi] jelentésbűi két dolgot vettünk észre.

Először azt, hogy mivel sem gróf Velaskónak, sem 
azon (két) pesti embernek, ki felül minapában írtunk, 
adósságát Halmár Ferenc ki nem fizetvén, mind a kettő
nél pedig azon fellebb említett hamis leveleket zálogba 
adván, több példányban kellett néki azon hamis levele
ket elkészíteni.

Másodszor [észleltük azt isi. hogy Halmár Ferenc 
magán talán szökéssel kíván segíteni.

Ezekhez képest kívántuk előbbeni levelünknek 
következtében Szántó Mihálynak elöl adását [előadá
sát] a maga eredetében rekesztményeivel [mellékletei
vel] együtt nagyságtoknak oly kéréssel által küldeni, 
hogy ezen hamis leveleket is magokhoz venni, s vélünk 
hasonló képen [az eljárás eredményét] köziem.

Emellett Halmár Ferencet, ha elszökött volna, azt 
pedig, hogy ezen vagy ezekhez hasonló hamis levelekre 
Halmór Ferencnek vagy másoknak senki pénzt ne köl
csönözzünk, minden esetre a nagy méltóságú Helytartó 
Tanács által az országban currentáltatni [köröztetni[ 
méllóztassanak."

A Győr vármegyei ügyész a bizonyítékok beszerzé
sével alaposan előkészítette az ügyet. A Pest vármegyei 
kisgyűlés utasította Modrovich Ferenc várkapitányt, 
hogy Halmór Ferencet a nála található írásaival és le
veleivel azonnal hozza be a vármegye fogházába. 
Fiscalis Muslay István pedig azonnal vonja kérdőre 
Halmór Ferencet és az ügyet terjessze a legközelebbi
fenyítő törvényszék elé. ................

1809. Böjtelő hava 14-én az alispán idézést küldött 
Halmór Ferencnek: „Több rendbeli feladásokból kibi
zonyosodván, miképen kegyelmed azon hamis szín 
alatt, mintha néhai Katona István kegyelmednek 5000 
forintot hagyott volna, ezen summa pénzt felvenni 
szándékozott.

Nem kevés pénzeket egytől és mástól is kizsarolván, 
a pénzfelvétel érdekében, hogy szándékának célját ér-


