Új szabálysértési törvény – variációk egy témára
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A szabálysértési jog történetében a 2012. év kodifikációs sarokkőnek tekinthető:
január 6-án kihirdették a szabálysértési jog új kódexét, a 2012. évi II. törvényt, amely április
15-én lépett hatályba.
Visszatekintve, a szabálysértési jog előzményének mondható kihágások a XIX.
században még a büntetőjog részét képezték. A bűncselekmények trichotomikus rendszere a
Btk.-ban szabályozott bűntettekből és vétségekből, valamint a Kbtk.-ban található
kihágásokból állt össze. A szabálysértés kategóriáját 1953-ban hozták létre azzal a céllal,
hogy az igazellenes magatartásokat szankcionálja. Ez megkondította a vészharangot a
kihágások fölött, amelyeket végül 1955-ben töröltek el.
Elindulhatott tehát útjára a szabálysértési jog a büntetőjog és a közigazgatási jog
partjai között lavírozva. Ennek során egyre inkább eltávolodott az eredetileg megálmodott
szerepétől. A sorozatos dekriminalizációs hullámok a büntetőjogi elemeket gyarapították: a
tényállások és a szankciók a büntetőjoghoz közelítették. Jogrendszerbeli elhelyezkedése
viszont a közigazgatási joghoz kötötte, amely a büntetőeljárási garanciarendszer hiányával is
együtt járt. A szabálysértési jog első kódexe az 1968. évi I. tv. volt, melynek hiányosságai a
rendszerváltás után tarthatatlanná váltak. Az Alkotmánybíróság döntései ugyancsak a
változást sürgették.
Ennek eredményeként született meg az 1999. évi LXIX. törvény, amely nem váltotta
be a hozzá fűzött reményeket. A fórumrendszer átláthatatlansága, a szabálysértési
bírságolással párhuzamosan alkalmazott közigazgatási felügyeleti bírságok, az eljárás lassú
lefolyása megoldandó problémaként voltak jelen. Ehhez csatlakozott az a jogalkotói
szemléletváltás, amely a szabálysértési jog hatékonyságát és visszatartó erejét a
szankciórendszer szigorításában látta. A 2012. évi II. törvény megalkotásának célja többek
között ezek orvoslása volt.
Az új Sztv. nem alakítja át gyökeresen a szabálysértési jogot, ám bevezet néhány
sajátos, eddig nem alkalmazott megoldást. Az előadás arra keresi a választ, hogy ezek milyen
hatással járnak a szabálysértési jog arculatára, és foglakozik azzal, hogy a törvény hatályba
lépése előtt két nappal megszületett terjedelmes novella milyen további változásokat hoz
magával.

