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Közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése

A tájékoztató hatályos 2022. április 4-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k) pont kg) alpont,
20. § (4b) és (4c) bekezdése, 20. § (11) bekezdés f) pontja;
https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-00-00
2. A az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével
kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes
szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM
rendelet 2. § b) pont bb) alpont, 2/A. §-a, 5. melléklete.
https://njt.hu/jogszabaly/2011-42-20-2W
Eljárási rend
A közterület-felügyelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban. Kkt.)
20. § (1) bekezdés k) pont kg) alpont szerinti rendelkezés megtartását jogosult ellenőrizni.
A közúti forgalomban történő ellenőrzés során, ha a Kkt. 20. § (1) bekezdés kg) pontjában
meghatározott szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem válik ismertté és a
szabályszegést a külön jogszabályban meghatározott technikai eszközzel nem rögzítették, a
bírságot a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval szemben kell
kiszabni. Ilyenkor az üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt
megküldeni.
Ha a gépjármű üzemben tartója a fentiek alapján kiszabott közigazgatási bírságot nem veszi
tudomásul, a közigazgatási hatósági eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell
lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartója egyéb esetekben a
közigazgatási bírságot harminc napon belül nem fizeti meg.
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) (a továbbiakban: NFM

rendelet) 2. § b) pont bb) alpont értelmében a bírságolási eljárás lefolytatására a jogsértés
elkövetése helye szerint illetékes rendőrkapitányság jogosult.
A NFM rendelet 5. melléklete tételesen felsorolja a közigazgatási eljárás kezdeményezése
esetében továbbítandó adatok körét, a csatolandó mellékletek sorát.
Az űrlap célja, hogy a hivatali tárhellyel rendelkező közterület-felügyeletek számára
lehetőséget biztosítson a Kkt. 20. § (4c) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárás
kezdeményezésére.
Az űrlap struktúrált mezőkkel rendelkezik, amelyek megfelelő kitöltése biztosítja, hogy jelen
űrlap és annak mellékletei a közigazgatási hatósági lefolytatására illetékes hatósághoz
automatikusan megérkezzen.
A hatékony ügyintézés biztosítása érdekében fontos, hogy az űrlap kitöltésére és beküldésére
ügyenként külön-külön kerüljön sor.
Az ügyhöz kapcsolódóan tetszőleges számú csatolmány mellékelhető.
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