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Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 

 

 

A veszélyhelyzet idején kiszabott közigazgatási bírságokkal összefüggésben benyújtott adatkérésével 

kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.  

 

1. Megyénként (a fővárost külön feltüntetve) a 2020 januárjától 2021 áprilisáig terjedő 

időszakban, havi bontásban hány rendőrjárőr látott el közterületi járőrszolgálati feladatot? 

 

A közterületi szolgálatba vezényelt létszám, illetve az általuk közterületen töltött  

idő területi szervenként, havi bontásban a http://www.police.hu/hu/a-

rendorsegrol/statisztikak/kozrendvedelem oldalon érhető el a „Közrendvédelmi szolgálati ág, 

közterületi szolgálatba vezényeltek száma” elnevezésű táblázatokban. 

 

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. november 11-i hatályba 

lépése óta 

2.1. a Rendelet 22. §-a alapján 

– hány személlyel szemben szabott ki közigazgatási bírságot a Rendőrség? 

 

A Rendőrség 2021. április 15-ig az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szabályai alapján lefolytatott eljárás során a Rendelet hatályba lépése óta 232 személlyel szemben 

szabott ki közigazgatási bírságot. 

 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség? 

 

A Rendőrség 2021. április 15-ig a védelmi intézkedés megszegői tekintetében összesen 56 520 000 

Ft összegű közigazgatási bírságot szabott ki.  

 

– hány esetben bírságolt a Rendőrség a katona értesítése alapján? 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség katona értesítése 

alapján? 
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Tájékoztatom, hogy a Rendelet hatályba lépése óta 2021. április 15-ig nem került sor katona által 

kezdeményezett közigazgatási eljárásra, erre tekintettel szankció alkalmazására sem került sor.  

 

2.2. a Rendelet 22/B. §-a alapján 

– hány személlyel szemben szabott ki közigazgatási bírságot a Rendőrség? 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség? 

– hány esetben bírságolt a Rendőrség a katona értesítése alapján? 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség katona értesítése 

alapján? 

 

Tájékoztatom, hogy a Rendelet 22/B. §-ban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására 2021. 

április 15-ig nem került sor. 

 

3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. 

március 6-i hatályba lépése óta a rendelet 9. § alapján hány személlyel szemben szabott ki 

közigazgatási bírságot a Rendőrség? 

 

A Rendőrség a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) foglalt szabályok megszegése miatt, annak hatályba 

lépését követően 2021. március 8-tól 2021. április 15-ig terjedő időszakban 11 személlyel szemben  

szabott ki közigazgatási bírságot. 

 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség? 

 

A Rendőrség 2021. március 8-tól 2021. április 15-ig terjedő időszakban a Korm. rend. 4. § (3) és (4) 

bekezdése, a 6. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 7. § (2) és (5) bekezdése szerinti kötelezettség 

megszegése okán összesen 3 000 000 Ft összegű közigazgatási bírságot szabott ki. 

 

– hány esetben bírságolt a rendőrség a katona értesítése alapján? 

– összesen milyen összegű közigazgatási bírságot szabott ki a Rendőrség katona értesítése 

alapján? 

 

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet esetében 2021. március 8-tól 2021. április 15-ig terjedő 

időszakban nem került sor katona által kezdeményezett közigazgatási eljárásra, erre tekintettel 

szankció alkalmazására sem került sor.  

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 
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