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Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény
A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért
felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére
történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 71/2014.
(XII. 19.) BM rendelet
A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet
Eljárási rend
Az elővezetési költség, szabálysértési költség mentesítésére irányuló kérelem benyújtása
Szabálysértési eljárásban az elővezetést elrendelő hatóság a kötelezettet az elővezetési költséget
megállapító határozat kézhezvételétől számított három napon belül benyújtott kérelmére,
különös méltánylást érdemlő okból mentesítheti az elővezetés költségének megfizetése alól.
Ha az eljárás alá vont személy a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a szabálysértési
költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni és ezt a közigazgatási hatósági eljárásokban a
személyes költségmentesség megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározottaknak
megfelelően igazolta, az eljárás alá vont személy vagy képviselője kérelmére a szabálysértési
hatóság határoz arról, hogy az eljárás alá vont személy részére személyes költségmentességet
engedélyez.

Az elővezetési költség, szabálysértési költség mentesítésére irányuló kérelem (a továbbiakban:
kérelem) az ügyben eljáró hatóság részére kerül megküldésre. A kérelem elbírálásáról az
illetékes hatóság határoz.
A kérelemhez elektronikus mellékletek csatolhatók.
A kérelem feldolgozása
Amennyiben a kérelem alapján az illetékes hatóság a kötelezett, illetve eljárás alá vont személy
elővezetési vagy szabálysértési költség megfizetése alóli mentesítését indokoltnak tartja,
mentesíti a költség megfizetése alól, illetőleg részére személyes költségmentességet
engedélyez. Amennyiben a kérelem alapján a mentesítés, vagy a személyes költségmentesség
engedélyezése nem indokolt, a kérelmet az illetékes hatóság elutasítja. Az elektronikusan
hitelesített és kiadmányozott határozatot a Rendőrség a kérelmet benyújtó ügyfélnek megküldi.
A kérelem elbírálása során személyes megjelenésre általában nincs szükség.
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