
HATÓSÁGI CSOPORT

Szabálysértési ügyek:
Az eljárást az 1999. évi LXIX. tv. és a 218/1999. /XII.28./ Korm.sz. rend. szabályozza.

A bűncselekményhez képest  enyhébb fokban sértik  vagy veszélyezteti  a  társadalom általánosan 
eléfogadott normáit. Az eljárás feljelentésre indul vagy a szabálysértési hatóság észlelése alapján. 

A feljelentésnek tartalmaznia kell:

- a cselekmény rövid leírását,

- az elkövetés helyét, idejét, módját

- ha ismert, az elkövető nevét, lakó vagy tartózkodási helyét

- a rendelkezésre álló bizonyítékokat, a tanuk nevét, címét

- anyagi kár keletkezése esetén annak forintban megjelölt mértékét ill. azt, hogy a 

   károsult kártérítésre igényt tart-e.

Becsületsértés  és  magánlaksértés  esetében  az  eljárás  megindításához  sajátos  feljelentésre, 
magánindítványra van szükség.

Becsületsértés  és  magánlaksértés  esetén az eljárás  megindításához 3.000.-Ft  illetéket  kell  leróni 
illetékbélyegben, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni 
kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500.-Ft.

 

Nincs helye a felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt. 

 

 

Birtokvédelem:
Az eljárást a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény és az 1959. évi IV. tv.(Polgári Törvénykönyv) rendelkezései szabályozzák. 

Az eljárás kérelemre indul, melyet a birtokos kezdeményezhet abban az esetben,

-ha birtoklásában zavarják, vagy

- birtokától megfosztják.

Eljárásra akkor kerülhet sor, ha a sérelmezett állapot megtörténte óta egy év még nem telt el és a 
birtokláshoz való jog nem vitatott. Egy év eltelte után birtokvédelem közvetlenül bíróságtól kérhető.

A beadványnak tartalmaznia kell: - a panaszos és a panaszolt nevét, címét,

- a sérelmezett magatartás, állapot rövid leírását,

- mióta áll fenn a sérelmezett magatartás.



 

Az eljárás során a bizonyítás terhe a panaszosra hárul.

Az eljárás illetékköteles, melynek összege 2.200.-Ft.

 

Illeték: 2.200.-Ft

 

 

 

 

 

 

I. és II. kategóriába sorolt játéktermek:
 

Az I. és II. kategóriába sorolt játéktermek működésének engedélyezéséhez az illetékes jegyző ad 
szakhatósági hozzájárulást. Az eljárás a Szerencsejáték Felügyelet megkeresésére indul. A hatóság 
15 napon belül helyszíni szemlét tart, és eljárása során megvizsgálja, hogy az üzlethelyiség 
megfelel-e az építésügyi és a szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá, 
hogy a helyiség megfelel-e a 18/1995. (VII. 21.) PM-IKM együttes rendeletében támasztott 
követelményeknek, az eladótér nagysága legalább 15 m2. 
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