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A tájékoztató hatályos 2020.02.01-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabály:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény
Eljárási rend
A kifogás benyújtása
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. A kifogásban elő kell adni annak okát, valamint egyértelműen meg kell
jelölni azt a kérést, hogy a bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el.
Ismételt kifogás benyújtása
A szabálysértési hatóság korábbi kifogás alapján hozott határozata ellen az eljárás alá vont
személy és képviselője a közléstől számított nyolc napon belül ismételt kifogást nyújthat be.
Az ismételt kifogásban csak a határozat megváltoztatással érintett megállapításait lehet
sérelmezni.
A kifogás visszavonása
Lehetőség van a már benyújtott, de még el nem bírált kifogás visszavonására is.
A kifogást, az ismételt kifogást, valamint a kifogás visszavonását az ügyben eljáró hatóság
részére kell megküldeni.
A kifogáshoz elektronikus mellékletek csatolhatók.

A kifogás feldolgozása
Az eljáró hatóság a kifogás alapján a határozatát újabb határozattal visszavonhatja, vagy az
eljárás alá vont személy javára megváltoztathatja.
Amennyiben az eljáró hatóság a kifogással támadott határozatát nem változtatja meg, a kifogás
hatósághoz történő beérkezését követő nyolc - a bizonyítási eljárás lefolytatása esetén tizenöt napon belül az iratokat a kifogás elbírálására az illetékes járásbíróságnak megküldi. Az ismételt
kifogást az eljáró hatóságnak haladéktalanul továbbítania kell az illetékes járásbíróságnak
elbírálás céljából.
Az eljáró hatóság az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett kifogást, valamint az
ismételt kifogást, ha az nem a megváltoztatással érintett megállapítások ellen irányul, elutasítja.
Az elektronikusan hitelesített és kiadmányozott határozatot a Rendőrség a kérelmet benyújtó
ügyfélnek megküldi.
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