
Tisztelt Ügyfelünk! 

Az alábbi tájékoztatóval segítjük a Fővárosi Önkormányzati 

Rendészeti Igazgatósághoz az elektronikus ügyintézés igénybevételét, 

valamint a benyújtani kívánt elektronikus nyomtatványok kitöltését. 

 

Általános Tájékoztatás 

Tekintettel, az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályozásra, amely az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben 

(továbbiakban Eüsztv.) került meghatározásra, 2018. január 1. napjától kezdődően a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) is kötelezett az 

ügyek elektronikus intézésének biztosítására.  

A jogszabályban foglaltak szerint, az Ügyféllel történő elektronikus kapcsolattartás biztonságos 

kézbesítési szolgáltatáson (Ügyfélkapu/Hivatali Kapu) keresztül kell, hogy történjen, amely 

lehetővé teszi a neki címzett üzenetek fogadását, illetve az ügyfél által elektronikus úton tett 

beadványok kézhezvételének visszaigazolását. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles 

az Ügyfélkapun keresztül benyújtott elektronikus beadványok fogadására, feldolgozására, 

valamint legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő elektronikus 

aláírással, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott (hiteles) elektronikus dokumentumok 

előállítására, amelyet a Rendészeti Igazgatóság az e-Papír elektronikus űrlapkitöltés-támogatási 

szolgáltatáson keresztül biztosít. 

Az e-Papír olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), amelyet a Kormány 

biztosít a jogszabályban kijelölt szolgáltató (NISZ Zrt.) útján. Az e-Papír lehetővé teszi, hogy az 

Ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatáson keresztül (Központi Azonosítási Ügynök) az 

azonosítását követően szabad szöveges beadványt terjesszen elő, amennyiben a beadvány 

elektronikus úton történő előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus 

úton történő előterjesztésére jogszabály formai követelményt nem állapít meg. 

A Rendészeti Igazgatóság a jogszabályi által előírt kötelezettségét, az alábbi három ügytípus 

vonatkozásában, a honlapon közzétett űrlapok, e-Papír linken keresztül történő kitöltésével 

biztosítja. 

1. „a szabálysértési bírság felülvizsgálata” 

2. „fellebbezés a gépjárművezető távollétében kiszabott közigazgatási bírsággal szemben” 

3. „kérelem a közterület-felügyelő döntésével szemben” 

Kérjük, hogy a fenti nyomtatványok kitöltésének megkezdése előtt, tekintsék át az űrlap (e-Papír) 

linkje fölött szereplő tájékoztatást. 

Tájékoztatás a Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőjének döntésével 

szembeni közigazgatási per megindításáról 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fentieken túl lehetősége van a Rendészeti Igazgatóság közterület-

felügyelőjének döntésével szembeni közigazgatási per megindítására. Tekintettel azonban arra, 

hogy a keresetlevelet jogszabályban - 21/2017.(XII.22.) számú IM rendelet 13. sz. 

melléklete - meghatározott tartalommal kell benyújtani, annak formanyomtatványa az 

alábbi linken érhető el:  



http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-

file/13_nyomtatvany_01_03_pdf.pdf 

Kérjük, hogy a fenti űrlap kitöltését követően, azt az Ügyfélkapun keresztül, a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak címezve küldje meg. 

A közigazgatási per indításának jogalapja ebben az esetben az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 14. § (1) bekezdése.  

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § alapján a keresetlevelet - ha 

törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 

harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. 

Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet - törvény eltérő rendelkezése 

hiányában - a cselekményről való tudomásszerzéstől, de legkésőbb a cselekmény 

megvalósulásától számított egy éven belül kell benyújtani.  

Az Ákr. 115. §-a értelmében, amennyiben az első fokon eljárt közigazgatási szerv a keresetlevél 

beérkezését követően megállapítja, hogy a döntése jogszabályt sért és az ügyben nincs 

ellenérdekű ügyfél, a döntést egyszer módosíthatja vagy visszavonhatja a keresetlevél alapján. Ha 

a keresetlevélben foglaltakkal nem ért egyet, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 40. §-

a alapján a hatóság a keresetlevelet a benyújtásától számított 15 napon belül az ügy irataival 

együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. 

Az Ákr. 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a pert keresetlevéllel kell megindítani, amelynek 

kötelező tartalmi elmei a nyomtatványon szereplő adatok. 

Tájékoztatom továbbá, hogy 37. § (2) bekezdése alapján a keresetlevélhez csatolni kell azt az 

okiratot vagy annak másolatát, 

a) amelyre a felperes bizonyítékként hivatkozik, 

b) amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve 

c) amely a bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges. 

A (3) bekezdés rendelkezései értelmében, amennyiben a felperes jogi képviselővel jár el, a 

keresetlevél tartalmazza felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, ügyvédi iroda esetén az 

ügyintéző nevét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok kézbesítésére kijelölt jogi képviselő 

megjelölését, telefonos, illetve elektronikus elérhetőségét. 

Tájékoztatás a Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője által foganatosított 

intézkedéssel szembeni panasz bejelentéséről 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 23.§ (3) 

bekezdése alapján, amennyiben a felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy 

szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (továbbiakban: 

Erfesztv.) 22. §-a alapján a közterület-felügyelői intézkedéssel (kényszerítő eszköz 

alkalmazásával) szembeni panaszával a rendőrséghez fordulhat. A panasz előterjesztésére 

kizárólag akkor van lehetőség, amennyiben a közterület-felügyelő intézkedése illetve a 

jogszabályban meghatározott kényszerítő eszköz alkalmazása (kerékbilincs alkalmazása, 

a gépjármű elszállítása, épület, létesítmény és egyéb vagyontárgy őrzése, jogellenes 

cselekmény folytatásának megakadályozása, a tetten ért személy visszatartása, dolog 
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ideiglenes elvétele, igazoltatás, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, valamint jármű 

feltartóztatása, a tetten ért személy előállítása) jogát vagy jogos érdekét sértette.  

Az Erfesztv. 22. § (5) bekezdés alapján a rendőrségnél a panaszt a kényszerítő eszköz 

alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, 

a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz 

alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. 

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerinti panaszt a rendőrséghez kell benyújtani, azt az 

alábbi linken keresztül tudja megtenni: 

http://www.police.hu/ugyintezes-dokumentumok/hu!ugyintezes!elektronikus-

ugyintezes!kozrendvedelmi-szakterulet!panaszok-kozerdeku-bejelentesek-0  
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