
ÜGYMENET LEÍRÁS 
 

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS 
 
 

Rövid leírás: A szabálysértésnek minősülnek azok a jogsértő 
magatartások, melyek a bűncselekményekhez képest 
enyhébb fokban sértik, vagy veszélyeztetik a társadalom 
általánosan elfogadott együttélési normáit, 
akadályozzák, vagy zavarják a közigazgatás működését, 
illetve meghatározó tevékenység, vagy foglalkozás 
gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek. 

 
 
Illetékesség: szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, 

valamint a 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet, illetve 
az önkormányzati rendeletek. A Jegyző hatáskörébe 
tartozó eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy 
lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes 

 
Az ügyintézés helye:   Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége 
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Hétfő:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Kedd:   8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Szerda:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Csütörtök:  8.30 – 12.00    12.30-16.00 
   Péntek: 8.30 – 13.00 
 
Ügyintéző:  Torma Andrea 
                                                           Vorák Lajosné 
 Tel.: 35/550-157 
 
Ügyintézés határideje és díja 30 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható 

A szabálysértési eljárás a magánlaksértés és a 
becsületsértés esetén nem feljelentés, hanem 
magánindítvány alapján indulhat, mely esetben 3.000 Ft 
illetéket kell leróni 

 
Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók  - 
 
Az alkalmazott jogszabályok: 1999. évi LXIX. törvény 

218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 

 

 

 



Egyéb fontos tudnivalók: 

 
A szabálysértési eljárás megindítása: 

- A szabálysértési eljárás, feljelentés, magánindítvány, illetve a szabálysértési hatóság 
észlelése alapján indul. 
- A magánindítványt attól a naptól számított harminc nap alatt lehet előterjeszteni, amelyen a 
sértett az eljárás alá vont személy kilétéről tudomást szerzett. A határidő elmulasztása 
jogvesztő hatállyal bír, és igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. 
- A feljelentést és a magánindítványt, a sérelmet szenvedett fél szóban, vagy írásban teheti 
meg.  
- A feljelentésnek tartalmaznia kell a szabálysértést elkövető személy személyi adatait (kivéve 
az ismeretlen elkövető) az elkövetett cselekmény helyének, idejének és lényeges 
körülményeinek leírását az ahhoz kapcsolódó bizonyítékok megjelölésével. 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, valamint a 218/1999. (XII. 28.) 
Kormányrendelet, illetve az önkormányzati rendeletek. 
 

Jogorvoslatok: 
 

- A szabálysértési hatóság határozataival szemben panasszal, illetve kifogással lehet élni. 
- A sértettet a panaszjog a szabálysértési eljárást megszüntető határozattal szemben illeti meg. 
- Az elkövetőt a lefoglalással, illetetve a rendbírsággal kapcsolatosan illeti meg panaszjog. 
- Az elkövető kifogással élhet a vele szemben hozott marasztaló határozattal szemben. 
- A sértett, amennyiben kár érte, az ezzel kapcsolatos döntéssel szemben élhet kifogással, 
amennyiben a szabálysértési hatóság a sértett javára a kártérítés mértékéről érdemben döntött. 
- A panaszjogot, és a kifogást a szabálysértési hatóság határozatának közlésétől számított 8 
napon belül lehet gyakorolni. 
A meghallgatásra megidézett személy köteles a hatóság előtt megjelenni, ellenkező esetben 
rendőrség útján elővezethető, melynek költsége 3200 Ft, melyet az elővetettnek kell lerónia. 
 

A szabálysértési eljárás folyamata: 
- A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási 
eszközök alapján dönt a szabálysértési ügyben. 
- A szabálysértési hatóság szükség esetén meghallgatást tart. 
- A szabálysértési hatóság az eljárás befejezésekor az ügyben határozatot hoz. A határozat 
marasztaló, vagy megszüntető lehet. 
- A marasztaló határozatban a szabálysértési hatóság büntetést, vagy intézkedést alkalmaz. 
- Az önkormányzati szabálysértési hatóság büntetésként csak pénzbírságot szabhat ki, 
melynek meg nem fizetése setén - végső esetben - a szabálysértési hatóság a pénzbírság 
elzárásra történő átváltoztatását a Debreceni Városi Bíróságnál kezdeményezi. 
- Az elzárást a Büntetés-végrehajtási Intézetben kell letölteni. 
- Intézkedésként az önkormányzati szabálysértési hatóság figyelmeztetést, vagy elkobzást 
alkalmaz. 

Ügyintézési határidő: 30 nap, amely 30 nappal meghosszabbítható. Nincs helye felelősségre 
vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta 6 hónap eltelt (elévülés 
 
 
 
Szükséges iratok: 
Feljelentés, magánindítvány és a személyazonosságot igazoló okmányok 


