
Szabálysértési eljárás 
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Feljelentés, magánindítvány. 
 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 
 

Az eljárást megindító feljelentés/magánindítvány benyújtható postai úton, 

elektronikusan vagy személyesen a járási hivatalnál. 

 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

 

A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés valamint 

magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárást, melynek illetéke 3.000,- Ft és 

készpénz átutalási megbízáson kell megfizetni. 

A becsületsértés valamint magánlaksértés miatt indult eljárásban hozott büntetést vagy 

intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető 

határozat elleni panasz illetéke 3.500,- Ft. 

A részletfizetési kedvezmény, halasztás  engedélyezésére irányuló eljárás illetéke 

3.000,- Ft. 
 

 

Ügymenet leírása: 
 

A szabálysértési eljárás 

 feljelentés 

 a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett 

tudomása, illetve 

 a  helyszíni  bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi 

észlelés alapján indul meg. 

Feljelentést bármely személy vagy szerv képviselője útján írásban vagy szóban tehet. 

Ha a feljelentés, illetve az előkészítő eljárás adatai alapján nem kerül sor a feljelentés 

elutasítására, a szabálysértési eljárást meg kell indítani. 

A szabálysértési eljárás a szabálysértési felelősség megállapítására irányuló folyamat, 

amelynek eredményessége esetén a szabálysértési hatóság a szabálysértés 

elkövetőjével szemben intézkedést alkalmaz, vagy büntetést szab ki. Amennyiben a 

szabálysértés nem valósul meg, vagy a szabálysértés elkövetéséért senki sem vonható 

felelősségre, a szabálysértési hatóság az eljárást megszünteti. 

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási 

eszközök (pl.: eljárás alá vont személy, sértett, tanú és szakértő meghallgatása, okirat, 

szemle) alapján dönt az ügyben, az eljárás befejezésekor határozatot hoz.



 

A szabálysértési hatóságnak az elővezetés kivételével a kényszerintézkedés tárgyában 

hozott, továbbá a feljelentést elutasító, illetve a szabálysértési eljárást megszüntető, 

valamint a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elbíráló határozatával, 

illetve intézkedésével szemben az eljárás alá vont személy és képviselője, a sértett és 

képviselője, valamint a rendbírsággal sújtott személy, illetőleg egyéb, nem az ügy 

érdemében hozott határozatával, intézkedésével szemben az, akire a határozat 

rendelkezést tartalmaz, panaszt tehet. A kényszerintézkedés tárgyában benyújtott 

panaszt a határozat közlésétől számított három, egyéb esetekben nyolc napon belül 

kell szóban vagy írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál. 

Az érdemi határozattal szemben az eljárás alá vont személy és képviselője, továbbá az 

okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a 

sértett az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat közlésétől 

számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be. 

 
Alapvető eljárási szabályok: 

 

Az alkalmazandó jogszabály: a szabálysértési eljárást a cselekmény elbírálásakor 

hatályban lévő törvény eljárási szabályai szerint kell lefolytatni. 

A hivatalból való eljárás: a szabálysértési hatóság a törvényben megállapított feltételek 

fennállása esetén köteles a szabálysértési eljárást lefolytatni. 
 

 

Az ártatlanság vélelme és a bizonyítás terhe: senki sem tekinthető szabálysértés 

elkövetésében felelősnek mindaddig, amíg a szabálysértési felelősségét a 

szabálysértési hatóság jogerős határozata nem állapította meg. A szabálysértési 

felelősség bizonyítása a szabálysértési hatóságot terheli. Senki sem kötelezhető 

ártatlanságának bizonyítására. 
 

 

Az önvádra kötelezés tilalma: senki sem kötelezhető arra, hogy önmagára terhelő 

vallomást tegyen és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. 
 

A védekezés joga: az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog a 

jogorvoslati jogosultság: a szabálysértési hatóság határozata és intézkedése ellen, 

valamint intézkedésének elmulasztása miatt – ha a törvény kivételt nem tesz – 

jogorvoslatnak van helye. Az eljárás alá vont személy jogorvoslati jogosultságáról 

írásban lemondhat. 
 

A nyelvhasználat joga: a szabálysértési eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv 

ismeretének hiánya miatt senkit sem érhet hátrány. A szabálysértési eljárásban mind 

szóban, mind írásban mindenki anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi 

szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy kisebbségi nyelvét, 

vagy – ha a magyar nyelvet nem ismeri – az általa ismertként megjelölt más nyelvet 

használhatja. 
 

 

A szabálysértési felelősség elbírálása: abban a kérdésben, hogy az eljárás alá vont 

személy követett-e el és milyen szabálysértést, a szabálysértési hatóságot a



 

büntetőeljárásban hozott határozat és az abban megállapított tényállás kivételével nem 

köti a más eljárásban, így különösen a  polgári  vagy a  fegyelmi eljárásban hozott 

határozat és az abban megállapított tényállás. 

 
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Eljárás alá vont személy: 
 

Jogosult megismerni, mely cselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján folyik ellene 

szabálysértési eljárás, jogosult (ha a törvény eltérően nem rendelkezik) az eljárási 

cselekményeknél jelen lenni, az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt 

tehet, a szabálysértési hatóságtól és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti 

az ügy iratait, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet. (A minősített adatot 

tartalmazó iratot a hatóság épületéből nem viheti ki.) 
 

Az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy általa vagy törvényes képviselője 

által írásban meghatalmazott nagykorú személy útján is gyakorolhatja. 

 
Sértett személy: 

Az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, jogairól és 

kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást 

kérhet, megtekintheti az őt érintő iratokat, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet 

kérheti (a törvényben meghatározott feltételek mellett) az eljárás alá vont személytől a 

szabálysértés  folytán  keletkezett  kárának  megtérítését  az  őt  megillető  jogokat 

törvényes képviselője vagy általa vagy törvényes képviselője által írásban 

meghatalmazott nagykorú személy útján is gyakorolhatja 
 
 

Tanú: 

Kérheti az adatainak zártan történő kezelését. 

A tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá vont személy hozzátartozója, 

magát vagy hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná. 

Nem hallgatható meg tanúként: akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nem várható 

bizonyítékként értékelhető vallomás, minősített adatról az, aki a titoktartási 

kötelezettség alól az arra jogosult szervtől vagy személytől nem kapott felmentést. 

Nem lehet tanúként meghallgatni azt, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy 

közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomásával e kötelezettségét 

megsértené. 

 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről, 
 

2007. évi XXXVI. törvény a szabálysértési jogsegélyről,



 

55/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe 

lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását 

foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól 
 

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes 

szabályairól 

 
39/2017. (XII. 29.) BM rendelet a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, 

valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült 

költség megtérítésének részletes szabályairól 

 

21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes 

nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a 

szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes 

szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági 

bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről 
 

22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végre-hajtásával 

kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 

módosításáról 
 

36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat 

végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és 

a formanyomtatvány tanúsítványról 



 


