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AMBRUS ISTVÁN 
adjunktus (ELTE ÁJK)

AZ ÉLETVITELSZERŰ KÖZTERÜLETI TARTÓZKODÁS 
SZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSE SZABÁLYSÉRTÉSÉRŐL

BEVEZETÉS

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) módosításá-
ról szóló 2018. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdése – 
2018. október 15. napjától kezdődő hatállyal – megálla-
pította a Szabs. tv. 133/B. § alcímét, illetve 178/B. §-át, 
amelyek keretében büntetendővé nyilvánította az élet-
vitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsze-
gése szabálysértését, az alábbiak szerint:

„178/B. § (1) Aki életvitelszerűen közterületen tar-
tózkodik, az szabálysértést követ el.

(2) Mellőzni kell a szabálysértési eljárás megindítá-
sát és helyszíni figyelmeztetést kell alkalmazni, ha

a) az elkövető a rendőr felszólítására az elkövetés he-
lyét elhagyja, vagy

b) az elkövető a jelen lévő hatóság vagy más szerv 
vagy szervezet felajánlott segítségét elfogadva együtt-
működik a hajléktalan személyek részére fenntartott 
ellátások igénybevétele érdekében.

(3) A helyszíni figyelmeztetéssel egyidejűleg a rend-
őr az elkövetőt tájékoztatja a (4) bekezdésben foglalt 
jogkövetkezményekről.

(4) Akit 90 napon belül három alkalommal a (2) be-
kezdés szerint a szabálysértés elkövetése miatt a hely-
színen figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elköve-
téskor a szabálysértési eljárás megindítása nem mel-
lőzhető.

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű 
tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, 
amely alapján megállapítható, hogy a közterületen való 
életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, 
valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka 
nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érde-
kében valósul meg, és a közterületen való tartózkodás 
körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló köz-
területen végzett tevékenységet – így különösen alvás, 
tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkö-
vető a közterületen rövid időnként visszatérően és 
rendszeresen végzi.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés
a) miatt pénzbírság nem szabható ki,
b) elkövetésén tetten ért személlyel szemben helyszí-

ni bírság kiszabásának nincs helye.

(7) A bíróság elé állítás érdekében az (1) bekezdés-
ben meghatározott szabálysértés elkövetőjét a rendőr-
ségre elő kell állítani, meg kell hallgatni és – a (11) be-
kezdésben meghatározott kivétellel – szabálysértési 
őrizetbe kell venni.

(8) A rendőrség a szabálysértési őrizet ideje alatt 
gondoskodik az elkövető tisztálkodásáról és tiszta ru-
hával történő ellátásáról.

(9) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés elkövetőjé-
nek előállítása során azon ingóságokat, amelyeket az 
elkövető nem vesz magához, de úgy nyilatkozik, hogy 
azokra igényt tart, valamint amelyek vonatkozásában a 
nyilatkozat a helyszíni intézkedés során nem szerezhe-
tő be, a Kormány rendeletében meghatározott szerv 
ideiglenes tárolásba veszi.

(10) A Kormány rendeletében meghatározott szerv a 
(9) bekezdés szerinti ingóságot 6 hónapig őrzi meg. A 
megőrzési idő leteltét követően az általános szabály-
sértési hatóság intézkedik az ingóságok megsemmisí-
tése iránt. Ha az ingóság gyorsan romló, bomló, tárol-
hatatlan dolog, akkor azt haladéktalanul meg kell sem-
misíteni.

(11) Akivel szemben a 10. §-ban meghatározott elzá-
rást kizáró ok áll fenn, azzal szemben az eljárást az elő-
készítő eljárást folytató szerv megszünteti.

(12) Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilat-
kozik, hogy a közérdekű munka végzését vállalja, akkor 
az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési 
őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági 
szakvélemény beszerzése iránt.

(13) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés elkövető-
jével szemben a szabálysértési őrizet a bíróság jogerős 
döntéséig, de legfeljebb a nem jogerősen kiszabott sza-
bálysértési elzárás tartamáig tart. Az elsőfokú bíróság 
által nem jogerősen kiszabott közérdekű munka bünte-
tés esetén a szabálysértési őrizet a 14. § (2a) bekezdé-
sében meghatározott beszámítás szerinti tartamig 
tart. Ha az elsőfokú bíróság figyelmeztetés intézkedést 
alkalmaz, az elkövetőt haladéktalanul szabadítani kell.

(14) A bíróság az elsőfokú döntését az őrizetbe vétel-
től számított 72 órán belül hozza meg. Az elsőfokú dön-
tés elleni fellebbezést a végzés kihirdetését követően a 
tárgyaláson be kell jelenteni, amelyet a bíróságnak 
írásba kell foglalnia. A bíróság az iratokat haladéktala-
nul felterjeszti a törvényszékhez.
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(15) A bíróság a másodfokú döntését az elsőfokú dön-
tést követő 30 napon belül hozza meg.

(16) Ha a technikai feltételek biztosítottak, akkor a 
bírósági eljárásban az elkövető jelenléte telekommuni-
kációs eszköz útján is biztosítható.

(17) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysér-
tés miatt az e törvényben foglalt feltételek fennállása 
esetén figyelmeztetés intézkedés, közérdekű munka 
vagy elzárás szabható ki. Ha az elkövető a közérdekű 
munka elvégzését nem vállalja, elzárás szabható ki.

(18) Ha a bíróság elzárás büntetést szab ki, ennek 
azonnali foganatba vételét rendeli el.

(19) A (17) bekezdés szerint kiszabott közérdekű 
munka végrehajtására az elkövetés helye szerinti tele-
pülésen kerül sor.

(20) Ha az eljárás alá vont személyt az (1) bekezdés-
ben meghatározott szabálysértés elkövetésének idő-
pontját megelőző hat hónapon belül már két ízben jog-
erősen felelősségre vonták az (1) bekezdésben megha-
tározott szabálysértés elkövetése miatt, az ismételten 
elkövetett (1) bekezdés szerinti szabálysértés miatt 
köz érdekű munka büntetés nem szabható ki, valamint 
figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható”.

Az új szabályozás alapjogi hátterét legújabban Ma-
gyarország Alaptörvénye Hetedik módosításának 
6. cikke hozta létre, amely – ugyancsak 2018. október 
15-től – az Alaptörvény XXII. cikkét az alábbiak szerint 
állapította meg:

„(1) Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont. 
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó 
lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hoz-
záférést mindenki számára biztosítsa.”

(2) Az Alaptörvény XXII. cikk (2)–(3) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a meg-
teremtését, továbbá a közterület közcélú használatá-
nak védelmét az állam és a helyi önkormányzatok azzal 
is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül 
élő személy számára szállást biztosítani.

(3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás”.
Az alkotmányos szabályozás módosítását eredmé-

nyező cikkhez fűzött, rövid Indokolás értelmében az al-
kotmányozó „az otthon fizikai védelmére vonatkozó 
szabályokat kívánja hangsúlyozni. Továbbra is állam-
cél, hogy az emberhez méltó lakás feltételeit és a köz-
szolgáltatáshoz való hozzáférést mindenki számára 
biztosítsa. Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi 
tartózkodás sérti a közterületek közcélú használatát, 
ami ellen indokolt fellépni”.

Jelen tanulmány az új szabálysértési tényállást, illet-
ve annak kapcsolódó dogmatikai (szabálysértéstani) 
kérdéseit járja körbe, majd főbb vonalakban a hozzá 
kapcsolódó egyes eljárási és szankciós szabályokat is 
bemutatja és értékeli. Nem érintem ugyanakkor részle-
teiben a kérdéskör alapjogi, nemzetközi és emberi jogi, 
valamint jogon kívüli (pl. szociológiai) vonatkozásait 
sem.

1. A SZABÁLYSÉRTÉSI JOG MIBENLÉTE

A szabálysértések 1950-es évekbeli megjelenésének 
előzményét a kihágások jogintézménye jelentette.1 „A 
kihágás, mint a bűncselekmények önálló csoportját je-
lölő fogalom, a büntetőjog rendszerébe a francia 1791. 
évi büntetőtörvénykönyvvel, majd végleg az 1810. évi 
Code Pénal-lal vonul be”.2 Magyarországon a kihágások 
jelentős részét – ilyen értelemben trichotómikus rend-
szert alkotva az első magyar büntetőtörvénnyel (1878. 
évi V. tc.), közismert nevén a Csemegi-kódexszel – az 
1879. XL. tc. (a továbbiakban: Kbtk.) kodifikálta. Király 
Tibor szerint „kihágásokról, mint önálló bűncselekmé-
nyi csoportról akkor beszélhetünk, amikor különválik 
a bűncselekményeknek olyan csoportja, amelyek a ki-
sebb jelentőségük miatt enyhébb, vagy másfajta bünte-
téssel járnak, mint a többi bűncselekmény és amelyek 
más bíróság vagy hatóság elbírálása alá tartoznak, 
mint az egyéb bűncselekmények”.3

Ami a további jogfejlődést illeti, az 1953. évi 16. tvr. 
megteremtette a szabálysértés jogintézményét, amely 
1955-ig párhuzamosan létezett a kihágásokkal. Ezt kö-
vetően az 1955. évi 17. tvr. megszüntette a kihágás in-
tézményét, melyek kisebb része bűncselekménnyé, na-
gyobb hányada szabálysértéssé vált. A szabálysértések 
joganyagát az államszocialista időszak nagyobb részé-
ben az 1968. évi I. tv. szabályozta. A jogterület a rend-
szerváltozást követően is fennmaradt, az említett tör-
vényt az 1999. évi LXIX. tv. váltotta. A jelenlegi szabá-
lyozást 2012. április 15. napjától a Szabs. tv. teremtette 
meg.

A szabálysértési jog tehát régtől fogva mint „kis bün-
tetőjog” egészíti ki a büntetőjogot. Különösen a tulajdon 
elleni szabálysértések (Szabs. tv. 177. §) szolgálhatnak 
erre eklatáns például, ahol a szabálysértésnek és a bűn-
cselekménynek (pl. lopás) az egymástól való elhatáro-
lási alapja főszabály szerint az elkövetés értéke. Így a 
lopás – hacsak felminősítő körülmény nem merül fel – 
50 000 forintig szabálysértést, e fölötti elkövetési érték 
esetén azonban bűncselekményt valósít meg. Ugyan-
csak előfordulhat, hogy a cselekmény szabálysértési 
alakzata kevésbé, büntetőjogi változata ugyanakkor 
nagyobb mértékben veszélyes a társadalomra, kiemel-
tebben veszélyezteti a jogi tárgyat. Így a Szabs. tv. 
170. §-a szerint, aki olyan kihívóan közösségellenes 
magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy mások-
ban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabály-
sértést követ el. Ezzel szemben a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Btk.) 339. § (1) bekezdésében szabályozott garázdaság 
vétségének megvalósulásához nem elegendő a cselek-
mény kihívóan közösségellenes jellege, ezenfelül – kon-
junktíve – arra is szükség van, hogy a cselekmény (sze-
mély vagy dolog elleni kifejtett) erőszakos magatartás-
ban öltsön testet. Ugyanígy, a például nappal, egyedül, 
erőszak alkalmazása nélkül elkövetett magánlaksértés 
csupán szabálysértést valósít meg (Szabs. tv. 166. §). Ha 
ugyanerre azonban például éjjel (általában 23 és 5 óra 
közötti időben) kerül sor, a magánlaksértés bűntette 
[Btk. 221. § (2) bek. a) pont] állapítandó meg.4 Feltétle-
nül említést igényel a Szabs. tv. 29. § (1) bekezdése is, 
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amely akként rendelkezik, hogy bizonyos dogmatikai 
fogalmak (így pl. a szándékosság, gondatlanság, kísér-
let, társtettesség, felbujtó, csoportos elkövetés stb.) 
kapcsán, a Szabs. tv. alkalmazásában – eltérő rendelke-
zés hiányában – a Btk. vonatkozó legáldefinícióit kell 
alapul venni és alkalmazni.  

Utalni szükséges továbbá arra, hogy a bűncselekmé-
nyek és a szabálysértések egymáshoz való viszonyának 
kérdéskörében koncepcionálisan új helyzetet teremtett 
legújabban a hatályos Szabs. tv., amelynek preambulu-
ma szerint a szabálysértés – a bűncselekményhez ha-
sonlóan, azonban a bűncselekményként történő bün-
tetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszé-
lyességgel nem rendelkező – kriminális cselekmény. E 
paradigmaváltással a jogalkotó lényegében elvetette a 
közigazgatási büntetőjog szakirodalmának azt az – 
egyébként az Alkotmánybíróság 63/1997. (XII. 11.) ha-
tározata által is akceptált – tételét, amely szerint a sza-
bálysértés kettős természetű vagy más szóval „két-
arcú” („Janus-arcú”) jogintézmény, amely a kriminális 
(a társadalmi együttélés szabályait megszegő, tipiku-
san a társadalom etikai rosszallását is kiváltó) maga-
tartások mellett ún. (tisztán) közigazgatásellenes cse-
lekményeket (pl. engedélyköteles tevékenység enge-
dély nélküli végzése) is pönalizál.5 Napjainkban tehát a 
szabálysértési anyagi és eljárási jog tartalmában oly-
annyira közeledett a büntetőjoghoz,6 hogy kvázi kihá-
gási jogként funkcionál. Ezért nem alaptalanok azok a 
szerzői álláspontok, amelyek a formális különállás 
megszüntetése és a trichotómia feltámasztása mellett 
foglalnak állást.7 Mint Kis Norbert írja: „[v]éget ért az 
1955-ben induló koncepcióra alapozott kísérlet a sza-
bálysértési joggal”, miután a Szabs. tv. „a szabálysértési 
jog tárgyi hatályát a kriminális cselekményekre szűkí-
tette”.8

A Szabs. tv. 1. § (1) bekezdése értelmében szabálysér-
tés az az „e törvény által büntetni rendelt tevékenység 
vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra”. E 
definícióit a Szabs. tv. 2. § (1) bekezdésével összeolvas-
va indokolt értelmezni, amelynek értelmében szabály-
sértés miatt „az vonható felelősségre, akinek a cselek-
ménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha a szabály-
sértést meghatározó jogszabály csak a szándékos elkö-
vetést bünteti”. A Btk. 4. § (1) bekezdése alapján bűn-
cselekmény ugyanakkor „az a szándékosan vagy – ha e 
törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszé-
lyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés ki-
szabását rendeli”. A két idézett fogalommeghatározás 
lényegében tehát csak a gondatlan variáció büntetni 
rendeltségének mikéntjében különbözik egymástól (ez 
a szabálysértésnél főszabály, a bűncselekménynél kivé-
tel). Mindezek alapján, bevezető összegzésként az álla-
pítható meg, hogy a szabálysértés minőségi szempontból 
nem, csupán mennyiségi alapon (a társadalomra veszé-
lyesség mértéke szerint) határolható el a bűncselekmény-
től. A Szabs. tv. 1. § (2) bekezdése ugyanis kifejezetten 
kimondja, hogy „[e] törvény alkalmazásában az a tevé-
kenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, 
amely a bűncselekményként történő büntetni rendelés-
hez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezte-

ti az Alaptörvény szerinti állami, társadalmi vagy gaz-
dasági rendet, a természetes és jogi személyek, vala-
mint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét 
vagy jogait”.

2. SZABÁLYOZÁSI ELŐZMÉNYEK

A történeti vonatkozások feltárása körében kiemelhe-
tő, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás sza-
bályainak megszegése nem előzmény nélküli tényállás 
a szabálysértési/kihágási normák körében. 

Az „orgazdaságról, a csavargásról és a piperésekről” 
már – szűk egy évszázaddal első írott büntető törvény-
könyveinket megelőzően – 1794-ben országszéki ren-
deletet adtak közre.9

Ezt követően, a Kbtk. 62. §-a már akként határozta 
meg a csavargás kihágását, hogy „[a]z, a kinek bizonyos 
lakhelye nincs, vagy azt elhagyja és foglalkozás vagy 
munka nélkül csavarog, ha a hatóság által kitüzött ha-
táridő alatt sem a fentartására szolgáló eszközöket, 
sem azt, hogy azok tisztességes megszerzésére törek-
szik, kimutatni nem képes, mint csavargó, nyolcz napig 
terjedhető elzárással büntetendő”. A 63. § alapján pedig 
a csavargást egy hónapig terjedő elzárással fenyegette 
a törvény, ha az elkövető „csavargás miatt megbüntet-
tetett és büntetése kiállása után két év alatt ismét csa-
vargásban találtatik”.10 E szabályozás tehát – a hatályos 
rendelkezésekhez részben hasonlóan – büntetni ren-
delte a lakóhely nélküli cél nélküli tartózkodást („csa-
vargást”). A büntetőjog ultima ratio jellegére figyelem-
mel ugyanakkor büntethetőségi feltétellé tette, hogy a 
hatóság határidőt szabjon az elkövetőnek viszonyai 
rendezésére, és a kihágás csak abban az esetben való-
sult meg, ha ez a határidő eredménytelenül eltelt. Aggá-
lyos volt ugyanakkor a korabeli szabályozásban, hogy a 
törvény fordított bizonyítási teherrel operált, tehát az 
elkövetőnek kellett „kimutatnia” azt, hogy a rendezett 
életvitelhez szükséges eszközöket megszerezte, vagy 
erre legalábbis törekedett.

Fontos állomást jelentett ebben a körben – a csavar-
gás és a koldulás közös kereteken belüli pönalizálására 
vonatkozó elképzeléseket követően11 – a közveszélyes 
munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. törvény, amely a 
következő rendelkezéseket tartalmazta:

„1. § Az a keresetre utalt munkaképes egyén, aki 
munkakerülésből csavarog vagy egyébként munkake-
rülő életmódot folytat, kihágás miatt nyolcz naptól két 
hónapig terjedhető elzárással büntetendő.

2. § Az 1. §-ban meghatározott cselekmény vétség és 
nyolcz naptól három hónapig terjedhető fogházzal bün-
tetendő, ha a tettes az 1. § alapján már két izben meg 
volt büntetve és a cselekmény elkövetésekor utolsó 
büntetésének kiállása óta két év még nem telt el.

3. § Az 1. §-ban meghatározott cselekmény vétség és 
tizenöt naptól hat hónapig terjedhető fogházzal bünte-
tendő

1. ha a tettes magát vagy családját munkakerülő élet-
módjával erkölcsi romlásnak teszi ki; vagy
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2. ha oly tények merültek fel, amelyekből meg lehet 
állapitani, hogy a tettes rendszerint büncselekmények 
elkövetéséből tartja fenn magát”.12

A közveszélyes munkakerülés pönalizálását – rész-
ben más formában ugyan, de – végül a rendszerváltásig 
ismerte hazai jogunk.13

Az államszocialista időszak sajátos jogfelfogására fi-
gyelemmel, a közterületen tartózkodással önmagában 
megvalósuló kihágási/szabálysértési konstellációval 
nem találkozhatunk. Széles körben sor került ugyanak-
kor a közterületen megvalósuló cselekmények bünte-
tendővé nyilvánítására, ekkoriban sajnos nemritkán a 
bírói önkénynek is zöld utat biztosító, szándékoltan 
túlságosan tág megfogalmazású törvényi tényállások 
kodifikációja révén. Ennek eklatáns példája volt a ga-
rázdaság bűncselekménye. E deliktum eredeti törvényi 
tényállása a szovjet büntetőjog jellegzetes termékének 
volt tekinthető, amely hazánkban az 1955. évi 17. tvr. 
7. §-ával került transzformálásra. 1955. július 1. napjá-
tól hatályban volt alapesete – amely mai szemmel néz-
ve a nullum crimen sine lege certa követelményének ke-
véssé felelt meg – úgy szólt, hogy „[b]űntettet követ el 
és egy évig terjedhető börtönnel büntetendő az, aki a 
társadalmi együttélés szabályait semmibevéve garáz-
dálkodik, vagy olyképpen zavarja a közrendet, hogy ga-
rázda magatartásával nyilvánosan botrányt, felhábo-
rodást vagy riadalmat okoz”.14 Kiemelhető, hogy a ga-
rázdaság, bár ebben a formában merőben új tényállás 
volt hazai jogunkban, mégis a korábbi szabályozás kö-
réből – mások mellett – a magánosok elleni erőszak és a 
botrányos szeméremsértés bűntettével, illetve a vere-
kedés és a csendháborítás kihágásával is rokonítható 
volt.

Legfrissebb előzményként kiemelhető, hogy a Szabs. 
tv. 186. §-a eredendően – azaz 2012 óta – ismerte a köz-
területen életvitelszerű lakhatás tilalmának megszegése 
szabálysértését. Eme kriminális cselekmény az (1) be-
kezdés értelmében akkor valósult meg, ha az elkövető a 
közterület belterületét rendeltetésétől eltérő módon, 
életvitelszerű lakhatás céljára használta, illetve életvi-
telszerű lakhatáshoz használt ingóságokat közterüle-
ten tárolt. Az (1) bekezdésben meghatározott szabály-
sértés azonban nem volt megállapítható, ha a feladat el-
látására kötelezett önkormányzat a hajléktalan-ellátás 
feltételeit nem biztosította.15 E rendelkezést ugyanak-
kor a – jelen tanulmány keretében nem elemzendő – 
38/2012. (XI. 14.) AB határozatok alkotmányellenes-
nek nyilvánította és megsemmisítette.16 Ezt követte az 
Alaptörvény Negyedik módosítása, amely az Alaptör-
vény XXII. cikkének (3) bekezdését akként határozta 
meg, hogy „[t]örvény vagy helyi önkormányzat rende-
lete a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kul-
turális értékek védelme érdekében, a közterület meg-
határozott részére vonatkozóan jogellenessé minősít-
heti az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tar-
tózkodást”. Az e rendelkezésen alapuló önkormányzati 
törekvéseknek ugyanakkor a Kúria joggyakorlata útját 
állta.17 

3.  A TÖRVÉNYI TÉNYÁLLÁS ÉS EGYES 
DOGMATIKAI (SZABÁLYSÉRTÉSTANI) KÉRDÉSEI

A Szabs. tv. 178/A. § (1) bekezdésében írt szabálysértés 
átfogóbb jogi tárgyaként a közrend jelölhető meg. 
A tényállás ezen belül potenciálisan a közrend számos 
aspektusát támadhatja. Ilyen lehet a köznyugalom, a 
közbiztonság, de akár a közegészség is.

A szabálysértés tényállása körében elkövetési tárgyat 
nem nevesít a törvény, annak tehát – önmagában – sem 
természetes személy sértettje, sem élettelen elkövetési 
tárgya nincs.

Az elkövetési magatartás ugyanakkor maga a (közte-
rületen megvalósuló) életvitelszerű tartózkodás. Ez 
alatt a huzamosabb időintervallumot felölelő, alapvető-
en megszakítatlan, vagy csak jelentéktelen időszakok-
ra (pl. néhány estére) megszakított ottlétet kell alapve-
tően érteni. Az (5) bekezdés értelmező rendelkezése 
alapján ugyanakkor, mint láttuk, életvitelszerű tartóz-
kodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely 
nyomán megállapítható, hogy a közterületen való élet-
vitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, va-
lamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nél-
kül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdeké-
ben valósul meg, és a közterületen való tartózkodás kö-
rülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet követ-
keztetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közte-
rületen végzett tevékenységet – így különösen alvás, 
tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkö-
vető a közterületen rövid időnként visszatérően és 
rendszeresen végzi. Eme teljességre törekvő – és, mint 
látni fogjuk, az alanyi oldal vizsgálata kapcsán is ki-
emelt jelentőséggel bíró – legáldefiníció (valójában vé-
lelem) kapcsán kiemelhető, hogy az „egyéb szállásra 
való visszatérés” kitétel kérdésessé teszi, hogy a közte-
rületen önhatalmúan emelt egyéb szállásra (pl. sátor, 
kunyhó stb.) való visszatérés szándéka is kizárja-e a 
szabálysértési felelősség megállapítását.

Itt szükséges kiemelni az új tényállás formálódó bírói 
gyakorlatából a Fővárosi Törvényszék 22.Szef.54/ 
2018/5. számú, 2018. november 13. napján kelt végzé-
sét, amellyel a Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.
Sze.17.820/2018/2. számú határozatát hatályon kívül 
helyezte és – miután az eljárás alá vont személy sza-
bálysértési felelősségét nem látta megállapíthatónak – 
a szabálysértési eljárást megszüntette.18 A törvényszé-
ki indokolásban kifejtettek szerint „[a]z életvitelszerű-
en közterületen tartózkodás nem cselekedet, nem mu-
lasztás, hanem állapot. […] Minthogy e norma – figye-
lemmel a Szabs. tv. 1. § (1) bekezdésére – önmagában 
sem tevékenységet, sem mulasztást nem fogalmaz 
meg, ezért az elkövetési magatartás vizsgálatánál a 
törvényszék a jogalkotói akaratot szem előtt tartva, az 
(5) bekezdésben megfogalmazott értelmező rendelke-
zésből indult ki”. Ezt követően pedig – a lentebb még 
érintendő módon – a szabálysértési felelősséget az ala-
nyi oldal hiánya alapján zárta ki. Az idézett érvelés 
azonban még azzal együtt is több szempontból proble-
matikus, hogy végkicsengésében képviselhető állás-
pontot alakított ki. 
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Egyrészt, ha a törvényszéknek valóban az a jogi meg- 
győződése alakult ki, hogy az életvitelszerű közterületi 
tartózkodás szabályai megsértésének tényállása sem 
tevékenységet, sem mulasztást nem határoz meg, úgy 
igazából akkor járt volna el következetesen, ha a sza-
bálysértés tárgyi oldalának a hiányát megállapítva, az 
alanyi oldal vizsgálata nélkül megszünteti a szabály-
sértési eljárást.19 

Másrészt ugyanakkor, a bűncselekmény fogalmát, illet-
ve a büntetőjog különös részi tényállási konstrukcióit is 
szem előtt tartva, vitatható az a kiinduló megállapítás is, 
amely szerint az „életvitelszerűen közterületen tartózko-
dás nem cselekedet, nem mulasztás, hanem állapot”.20 

A bűncselekmény fogalmát mindenekelőtt azért lehet 
a szabálysértés értelmezésénél is segítségül hívni, mert 
– mint arról az 1. pontban már szó esett – a két fogalom 
csupán kvantitatív alapon határolható el egymástól. A 
büntetőjogi dogmatikában pedig a bűncselekmény 
alapvetően cselekmény, tehát akaratlagos és hatóképes 
emberi magatartás.21 Az elkövetési magatartás két 
alapformája pedig a tevékenység és a mulasztás.22 
Emellett azonban „állapotot” mint önálló elkövetési 
magatartási formát a dogmatika nem ismer. Ez azon-
ban nem is szükséges, mivel a törvényszéki indokolás-
ban „állapotként” megjelölt jelenség a tevőleges és mu-
lasztásos magatartások sajátos ötvözeteként is leírha-
tó. A közterületre történő menetel ugyanis tevékenysé-
get, míg az annak el nem hagyása mulasztást tételez 
fel.23 Hasonló megoldások előfordulnak egyébként a 
Btk. Különös Részében, az ún. állapot-bűncselekmények 
esetében. Így például olyan elkövető cselekménye kap-
csán, aki kábítószert [Btk. 178. § (1) bek. IV. ford.] vagy 
lőfegyvert tart [Btk. 325. § (1) bek. a) pont II. ford.], va-
lójában egy korábban aktív magatartással megszer-
zett, ám a tartási fordulat tanúsításakor, lényegében 
passzív magatartással az elkövetési tárgy birtokában 
maradást rendeli büntetni a törvény.24 Mindezek alap-
ján az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályai-
nak megsértése dogmatikailag állapot-szabálysértésnek 
tekinthető, amely de lege lata teljes tárgyi oldallal ren-
delkezik.25 Ennek folytán pedig már valóban érdemben 
indokolt vizsgálni a szabálysértés alanyi oldalát. 

Továbbmenve, a közterület tényállástanilag valójá-
ban szituációs elemnek, közelebbről elkövetési helynek 
tekinthető. Annak tartalmát, lényegében keretdiszpo-
zíciós megoldással,26 az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. 
pontja határozza meg. Eszerint közterület a közhaszná-
latra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányza-
ti tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyil-
vántartás ekként tart nyilván. Kérdéses ugyanakkor, 
hogy a szabálysértési jogalkalmazás egyrészt igényli-e 
a kerettényállás általi meghatározást; nem lenne-e he-
lyesebb a szabálysértési jogterület saját eszközkészle-
tére bízni az elkövetési hely fogalmának meghatározá-
sát. Amióta ugyanis a szabálysértés – a bűncselek-
ményhez hasonlóan – a törvény által büntetni rendelt, 
társadalomra veszélyes és kriminális cselekmény, el-
várható állampolgári szempontból az, hogy pontosan 
meghatározott legyen a tényállás alkalmazási köre. Az 
idézett definícióból következő, az ingatlan-nyilvántar-

tás általi meghatározottságot előtérbe állító elkövetési 
hely fogalom ugyanakkor nem biztos, hogy megfelel en-
nek a kívánalomnak. Ez a megoldás tehát adott esetben 
a tévedésre mint büntethetőségi akadályra történő, 
szabálysértési eljárásbeli eredményes hivatkozás lehe-
tőségét vetítheti előre. Másrészt az sem bizonyos, hogy 
a tényállás hatókörét kizárólag az említett helyszínek 
viszonylatában lenne indokolt meghatározni. Így pél-
dául az illetéktelen személy részéről egy társasház tá-
rolójában, lépcsőházában,27 stb. történő életvitelszerű 
tartózkodás szintén felvetheti a jogi tárgy sérelmét, 
amely magatartás ellen a tényállás jelenlegi formájá-
ban nem biztosít védelmet.

A szabálysértési tényállás immateriális, így ered-
ményt nem határoz meg a törvény. Erre figyelemmel az 
okozati összefüggés vizsgálata is szükségtelen. Ebből fa-
kad továbbá az a dogmatikai következmény, hogy a stá-
diumoknak valódi jelentősége nincs. Szabálysértéstani 
értelemben legfeljebb azt lehetne ebben a vonatkozás-
ban felvetni, hogy az in concreto még nem huzamosabb 
időszakot a közterületen töltő személy az erre vonatko-
zó – általában eshetőleges – szándéka alapján nem len-
ne-e kísérlet miatt marasztalható. A szabálysértés kí-
sérlete azonban – szemben a bűncselekmény ugyan-
ezen stádiumával – csak akkor büntethető, ha azt a tör-
vény kifejezetten előírja [Szabs. tv. 2. § (3) bek.]. A 
Szabs. tv. 178/B. §-a erről azonban explicite nem ren-
delkezik, így a kísérlet megállapítását e szabálysértés 
vonatkozásban, indirekt módon, a törvény maga zárja 
ki. A határvonal ez esetben tehát nem a befejezett és a 
megkísérelt szabálysértés, hanem a megvalósult sza-
bálysértés és a szabálysértés hiánya között húzódik.

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályai-
nak megsértése közönséges kriminális cselekmény, (ön-
álló) tettesként tehát bárki elkövetheti. A szabálysérté-
si alanyiság kapcsán kiemelhető még, hogy szabálysér-
tési jogban, akárcsak a büntetőjogban – a Btk. 16. §-ában 
foglalt néhány speciális kivételtől eltekintve – a büntet-
hetőségi korhatár egyaránt a tizennegyedik életév. 
Emellett ebben a körben szükséges utalni a Szabs. tv. 
29. § (1) bekezdés h) pontjára is, amelynek értelmében 
a Btk. 15. §-ában írt büntethetőségek kizáró (vagy kor-
látozó) okokat mutatis mutandis a szabálysértési jogban 
is alkalmazni kell. Ebből következően pedig, például a 
beszámítási képességet teljességgel nélkülöző kóros el-
meállapotú személy [Btk. 17. § (1) bek.] nem csupán 
bűncselekmény, hanem szabálysértés tettese sem le-
het. Továbbá, miután a Szabs. tv. már idézett 29. § (1) 
bekezdés c)–d) pontja alapján a Btk.-nak a társtettes-
ségre, közvetett tettességre, felbujtásra és bűnsegélyre 
vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni szükséges a 
szabálysértési jogalkalmazásban, azok értelemszerűen 
irányadóak az új tényállás vonatkozásában is. Ezek kö-
zül egyetlen esetkörként a felbujtói/közvetett tettesi 
magatartása relevanciáját emelem ki. Nem ritka ugyan-
is, hogy a hajléktalan személyeket lényegében kvázi 
eszközként veszik rá bűnözői körök a közterületi tar-
tózkodásra (pl. koldulási céllal). Ilyen esetben – a fel-
használt személy beszámítási képességének függvé-
nyében – az alkalmazók szabálysértési felelősségét is 
fel lehet és fel kellene vetni.
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A szabálysértés alanyi oldala kapcsán kiemelhető, 
hogy a szabálysértés szándékosan – tipikusabban talán 
eshetőleges szándékkal – követhető el. A már hivatko-
zott, friss törvényszéki végzés helyesen utalt arra, 
hogy amennyiben az eljárás alá vont személynek fenn-
áll a lakó-, tartózkodási helyre stb. való visszatérési 
szándéka, úgy a szabálysértés megállapításának nincs 
helye.28

Figyelmet igényel továbbá, hogy mint az 1. pontban 
láttuk, a szabálysértés gondatlan variációja – szemben 
a bűncselekményével – nemcsak akkor büntethető, ha 
azt a törvény külön előírja, hanem főszabály szerint is. 
Ebből tehát annak kellene következnie, hogy az életvi-
telszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsze-
gése szabálysértése gondatlanságból (Btk. 8. §) is meg-
valósítható. E szabálysértés azonban, a jogi tárgy jel-
lemzőire is figyelemmel, magában kell hogy hordozza a 
szándékos elkövetést: így megítélésem szerint a gon-
datlan cselekvőség – legyen szó akár tudatos gondat-
lanságról, akár hanyagságról – nem alapozhatja meg e 
szabálysértés miatt a felelősség megállapítását.

Az elhatárolási/halmazati kérdések körében az igé-
nyelhet figyelmet, hogy az életvitelszerű közterületi tar-
tózkodás szabályainak megszegése gyakran velejárója 
más, súlyosabb szabálysértéseknek vagy bűncselekmé-
nyeknek. A szabálysértések körében említhető például a 
rendzavarás (Szabs. tv. 169. §), vagy a koldulás (Szabs. 
tv. 185. §). A bűncselekmények viszonylatában pedig a 
zaklatás (Btk. 222. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 
338. §), vagy a már hivatkozott garázdaság (Btk. 
339. §), de akár a lopás (Btk. 370. §) is példaként jelent-
kezhet. Ebből fakadóan pedig, a halmazati problémák 
mindenkor kiküszöbölést igényelhetnek. A bűncselek-
mények viszonylatában ezt a Szabs. tv. 2. § (4) bekezdé-
se expressis verbis megteszi, mivel – egyebek mellett – 
akként rendelkezik, hogy nem állapítható meg szabály-
sértés, ha a tevékenység vagy mulasztás bűncselek-
ményt valósít meg. Itt tehát – alaki halmazat esetén – a 
törvényből egyértelműen fakadóan megvalósul a bün-
tetőjogi felelősség primátusa a szabálysértésivel szem-
ben. Ezzel szemben az egyes szabálysértési tényállások 
egymáshoz való viszonya nem látszik megfelelően ren-
dezettnek. Erre figyelemmel, véleményem szerint – 
amennyiben az az alkotmányosság próbáját kiállná – de 
lege ferenda nem lenne felesleges a Szabs. tv. 178/B. § 
(1) bekezdésében szabályozott tényállást azzal – a 
szubszidiaritásra utaló – záradékkal ellátni, amely sze-
rint az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályai-
nak megszegése csak akkor állapítható meg, ha súlyo-
sabb szabálysértés nem valósul meg. Ezáltal ugyanis 
gátat lehetne vetni a szankcionálási szempontból is fe-
leslegesnek tekinthető halmazati értékeléseknek.

4. ELJÁRÁSI JOG ÉS SZANKCIÓK

Ebben a pontban nem törekszem valamennyi – sokszor 
értelemszerűnek tűnő és nemritkán végrehajtási jogi 
jellegű – kérdéskör kimerítő elemzésére, hanem csu-

pán a továbbgondolásra érdemes kérdésekre kívánok 
röviden reflektálni.

Elsőként kiemelhető, hogy a jogalkotó az új tényállás 
kapcsán azzal kívánt eleget tenni az ultima ratio elv kí-
vánalmának, hogy mellőzni rendeli a szabálysértési el-
járást, ha az elkövető a rendőr felszólítására az elköve-
tés helyét elhagyja, vagy ha az elkövető a jelen lévő ha-
tóság vagy más szerv vagy szervezet felajánlott segít-
ségét elfogadva együttműködik a hajléktalan szemé-
lyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érde-
kében. E respektálható célt szolgáló rendelkezés 
ugyanakkor nem teljesen látszik egyértelműnek: mit 
jelent az, hogy az elkövető az elkövetés helyét elhagyja? 
El kell hagynia például az adott utcát, parkot, esetleg a 
kerületből is el kell az elkövetőnek tűnnie? Az ilyen sza-
bályozás tehát nem biztos, hogy megfelel a határozott 
törvényi rendelkezések alkotmányos követelményé-
nek. A hajléktalan személyek részére fenntartott ellátá-
sok elfogadásának kérdése is több értelmezési és bizo-
nyítási problémát vethet fel, hiszen ez értelemszerűen 
feltételezné az elkövetőnek a hatóság látáskörébe kerü-
lését és monitorozását is, ami a gyakorlatban nem, vagy 
csak ritkán látszik megvalósíthatónak.

A törvény szerint, akit 90 napon belül három alka-
lommal a szabálysértés elkövetése miatt a helyszínen 
figyelmeztettek, azzal szemben az újabb elkövetéskor a 
szabálysértési eljárás megindítása nem mellőzhető. 
Emellett továbbá, ha az eljárás alá vont személyt a sza-
bálysértés elkövetésének időpontját megelőző hat hó-
napon belül már két ízben jogerősen felelősségre von-
ták ugyanezen szabálysértés elkövetése miatt, az ismé-
telten elkövetett ilyen szabálysértés miatt közérdekű 
munka büntetés nem szabható ki, valamint figyelmez-
tetés intézkedés nem alkalmazható”. E rendelkezések a 
hazai jogunkba az utóbbi évtizedben egyre inkább be-
gyűrűző „három csapás” – a Szabs. tv. 23. §-a alapján 
egyébként a 2012 óta hatályos szabálysértési jogban 
sem ismeretlen – megnyilvánulásának tekinthetők.

ÖSSZEGZÉS

2010 óta eltökélt törvényhozási kívánalom tapasztal-
ható az életvitelszerű közterületi tartózkodás krimina-
lizálása irányában. A korábbi ilyen irányú törekvéseket 
az Alkotmánybíróság, illetve a Kúria ugyanakkor az ed-
digiekben elvetette. Kérdés, hogy jelen helyzetben – 
amikor az új szabályozás alkotmányosságát már több 
bírói fórum is kétségbe vonta, és ezért az Alkotmánybí-
rósághoz fordult29 – milyen döntés várható. Kétségte-
len, hogy az Alaptörvény Hetedik módosítása explicite 
is megtiltotta az életvitelszerű közterületen tartózko-
dást. Az Alaptörvény adott esetben egymással is kollí-
zióba kerülő egyes rendelkezései azonban várhatóan 
további jogértelmezés szükségességét vetik majd fel. 
Ezzel együtt tehát összességében az prognosztizálható, 
hogy az Alkotmánybíróság várható állásfoglalása e 
kérdésben még nem fogja kimondani az utolsó szót. 
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MAGYAR ALKOTMÁNYOSSÁG 
AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓBAN
Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás

SZERZŐK: Vincze Attila, Chronowski Nóra 

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet 
fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni szerződés hatálybalépésével és az Alaptörvény elfogadá-
sával beállott változások indokolták, a harmadik kiadás az elmúlt hat év Európát is próbára tevő 
globális és regionális krízisei következtében felgyorsult jogi változásokra, valamint az uniós jog-
gal kapcsolatos egyre terjedelmesebb alkotmánybírósági gyakorlatra reagál. Ezek a változások 
a könyv szerkezetén is nyomot hagytak. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat a csatlakozás óta eltelt immár tizennégy év 
alatt olyan jelentősen gazdagodott, hogy annak külön fejezetet szenteltünk, amelyben ugyan nem minden, de reményeink 
szerint a legtöbb releváns ügyet kommentálva bemutatunk.

Ez a munka azonban nem lett volna lehetséges új szerző bevonása nélkül. A korábbi szerzőtárs, Dezső Márta profesz-
szor asszony nyugalomba vonult, neki köszönettel tartozunk értékes segítségéért és munkájáért. Az új szerzőpáros az 
európai alkotmányjog területén szerzett mintegy húszéves oktatási tapasztalatát és kutatási eredményeit egye-
sítette annak érdekében, hogy a legújabb kiadás az elmúlt évek változásait a lehető legteljesebb mértékben 
mutassa be.
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