Űrlap szabálysértési eljárásban fellebbezés előterjesztéséhez
SZ04. számú nyomtatvány

I. Mely esetben kell benyújtani?
A bíróság tárgyaláson hozott végzésével szemben az eljárás alá vont személy és a
képviselője, valamint a bírósági tárgyaláson jelenlévő előkészítő eljárást lefolytató szerv,
az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e rendelkezéssel szemben a
sértett is, a végzés közlésétől számított nyolc napon belül halasztó hatályú fellebbezést
nyújthat be.
A fellebbezésben elő kell adni annak okát és célját. Az ok téves megjelölése vagy hiánya
miatt a fellebbezés elbírálását nem lehet megtagadni.
Az elkésett vagy nem a jogosult által előterjesztett fellebbezést a végzést hozó bíróság
elutasítja.
A bíróság az iratokat a fellebbezés beérkezését követő öt napon belül megküldi az
illetékes törvényszéknek.
A fellebbezést szabálysértési ügyben az SZ04. számú ÁNYK-nyomtatványon lehet
benyújtani.

II. Ki nyújthatja be a fellebbezést?
-

Az eljárást alá vont személy,
az eljárás alá vont személy képviselője,
a bírósági tárgyaláson jelenlévő előkészítő eljárást lefolytató szerv,
az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén e vonatkozásban a sértett.

III. Milyen tartalommal kell a fellebbezést előterjeszteni?
A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy mely bíróság, mely határozatát és a határozat
melyik rendelkezését sérelmezi.
Elő kell adni, hogy a fellebbezett határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból
kívánja.
A fellebbezést a végzés közlésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani.
A fellebbezési határidő a közlést követő napon kezdődik. A határidőbe a kezdőnap nem
számít bele, de minden naptári nap számítandó és a határidőt megtartottnak kell

tekinteni, ha a jogosult a fellebbezést a határidő utolsó napján elektronikus úton
benyújtja.
Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt
követő legközelebbi munkanapon jár le.
A törvényszék a fellebbezést annak kézhezvételétől számított harminc napon belül
tanácsülésen bírálja el. Ennek során a törvényszék az eljárás alá vont személy terhére
bejelentett fellebbezés hiányában nem szabhat ki, illetve nem alkalmazhat a
megfellebbezett végzésben kiszabott büntetésnél, illetve alkalmazott intézkedésnél
súlyosabbat.
Az eljárás alá vont személy terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami
szabálysértési
felelősségének
megállapítására,
szabálysértésének
súlyosabb
minősítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés helyett
alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedés alkalmazására, vagy az ilyen intézkedés
helyett büntetés kiszabására irányul.
A törvényszék a járásbíróság végzését hatályban tartja, a súlyosítási tilalomra vonatkozó
rendelkezések megtartásával megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az eljárást
megszünteti, illetve az eljárt bíróságot új eljárásra utasítja.
A fellebbezés benyújtásakor kérjük figyelmesen
nyomtatványhoz szerkesztett kitöltési útmutatót.
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