
ŰRLAP FELLEBBEZÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ÜGYBEN 

 

SZ04-18-01 számú nyomtatvány 

 

 
A nyomtatvány a járásbíróságok előtt szabálysértési tárgyaláson hozott végzéssel szemben történő 

fellebbezés céljából nyújtható be.  

  

1. OLDAL - ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

1.1. Beküldő azonosítási adatai: 

 

Annak a természetes személynek az azonosítására szolgáló adatai adhatók meg, aki az 

Ügyfélkapun, a Hivatali Kapun , vagy a Cégkapun keresztül beküldi a nyomtatványt a bíróságnak. 

A megadott adatok csak az azonosítást szolgálják, az 1.1. pontban megadott „Viselt név” mezők 

adatain kívül más adat nem kerül megjelenítésre a feldolgozás során. 

 

Viselt név: 

 

A beküldő jelenleg használt teljes neve. (kötelező kitölteni) 

- Titulus: A beküldő nevéhez tartozó titulus. A legördülő lista alapján kiválasztandó titulus 

elnevezése adható meg. (pld: Dr., Ijf. stb) 

Ha nincs elgördülő lista, akkor be kell írni a szükséges szöveget.  

  
- Családi név: A beküldő jelenleg használt vezetékneve. (kötelező kitölteni) 

 

- Első utónév: A beküldő jelenleg használt első utóneve. (kötelező kitölteni)  

  

Eljárásbeli szerepe: 

 

A legördülő lista alapján a benyújtó eljárásbeli szerepe választható ki. (kötelező kitölteni)  

 

Az „Egyéb” lehetőség kiválasztása esetén az egyéb eljárásbeli szerep a mellette rendelkezésre álló 

üres mezőben részletezhető. 

Ha nincs legördülő lista, az eljárásbeli szerepet az üres mezőbe kell kötelezően beírni.  

  

Hanyadrendű: 

 

Amennyiben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben a „eljárás alá vont személy” lehetőség került 

kiválasztásra a nyomtatvány ezen pontja kitölthetővé válik, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

 

E mezőben az „Eljárásbeli szerepe” mezőben kiválasztott eljárásbeli szereplő rendűségének 

feltüntetésére van lehetőség. (kötelező kitölteni) 

 

Beküldő hivatkozási száma: 

 

A szabálysértési eljárást megelőző, vagy az azt megalapozó eljárás hivatkozási száma. 

 

 

 

 



 

1.2. Fellebbezéssel támadott határozatot hozó bíróság megnevezése: 

 

A legördülő lista alapján a fellebbezéssel támadott határozatot hozó bíróság kiválasztható.  

(kötelező kitölteni) A megjelölt bírósághoz történik a nyomtatvány és mellékleteinek a beküldése. 

 

1.3. Fellebbezéssel támadott ügy száma: 

 

A bírósági eljárás ügyszámának három részből (ügyszak betűrövidítése, érkezési szám, érkezés éve) 

álló adatai adandó meg.  

 

Az első mezőben a legördülő lista alapján az ügyszám ügyszakát jelölő betűrövidítés kiválasztandó. 

(kötelező kitölteni) 

 

A második mezőben az ügyszám legalább egy, legfeljebb hat számjegyből álló érkezési száma 

adandó meg. (kötelező kitölteni) 

 

A harmadik mezőben az ügyszám érkezési éve adandó meg. (kötelező kitölteni) 

 

1.4. Fellebbezéssel támadott határozat sorszáma: 

 

A fellebbezéssel támadott, a bíróság által a nyomtatvány 1.3. pontjában megadott ügyszámon 

meghozott határozat sorszáma adandó meg.(kötelező kitölteni) 

 

 

1.5. Csatolmány(ok) száma: 
 

Amennyiben az „A mellékleteket adathordozón nyújtom be” jelölőnégyzet kijelölésre kerül,  a 

beadványhoz melléklet nem csatolható. 

 

Amennyiben a nyomtatvány 1.5. pontjában a "Mellékletként csatolok" lehetőség került 

kiválasztásra, a mezőt kötelező kitölteni. 

 

1.6. Kérelem indokának szövege: 

 

2. A kérelem indoka: 

 

E két mező kitöltésével a fellebbezés indokolása fejthető ki.  

 

 

Keltezés dátuma: (kötelező kitölteni) 

 

A beküldés dátuma: év/hónap/nap formátumban megadva. (kötelező kitölteni) 

  
 


