
1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézés eljárásban résztvevő személy részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézés 

Tisztelt           ! 

A következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, intézkednünk kell: 

 Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
 Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba, vagy képviseletében küldjön egy 

meghatalmazottat. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha Önt hivatásos eljárásbeli képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, közjegyző, 

adótanácsadó [Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) képviseli, 
 ha a meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 
 ha Önt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, alkalmazottja, szervezet általunk ismert 
tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága nem vonható kétségbe, vagy 

      

      

      

-- 

Formulare in ungarischer Sprache 

-- 
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1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézés eljárásban résztvevő személy részére 2/2. oldal 

 

 ha meghatalmazottjával együtt jön hozzánk. 

Dátum 

      

Időpont 

      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 

      

Kérjük, hogy jelen idézést, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt és a következő 
iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésnek nyomós okból (pl. betegség, fogyatékosság, halaszthatatlan szakmai 
kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tud eleget tenni, kérjük, ezt azonnal közölje 
velünk, hogy a megadott időpontot adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézés tanú, szakértő, tolmács részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézés 

Tisztelt           ! 

A következő ügyben intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba, hogy ebben az ügyben mint                                       
közreműködhessen. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézést, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt és a következő 
iratokat hozza magával: 

      

      

      

      

-- 

-- 
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2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézés tanú, szakértő, tolmács részére 2/2. oldal 

 

Ha jelen idézésnek nyomós okból (pl. betegség, fogyatékosság, halaszthatatlan szakmai 
kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tud eleget tenni, kérjük, ezt azonnal közölje 
velünk, hogy a megadott időpontot adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személy részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat 
A következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

      

      

-- 

-- 
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3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személy részére 2/2. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat 
A következő ügyben intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba, hogy ebben az ügyben mint                                       
közreműködhessen. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

      

      

      

      

-- 

-- 
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4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére 2/2. oldal 

 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
A       napján kelt       számú idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget. 
Ezért Önnel szemben az abban kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot 
szabjuk ki. 

Fizetési határidő: 
A pénzbírság azonnal, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül 
fizetendő be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk. Utóbbi esetben, 
kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a kényszerítő bírság 
végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be nálunk. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

      

      

-- 

-- 
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5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

2/3. oldal 

 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. Ismételt idézésről szóló határozat 
Ezért ismételten kérjük, hogy a következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, jöjjön a 
hivatalunkba: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 további kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
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5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

3/3. oldal 

 

Jogorvoslati kioktatás: 
Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások a 
következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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6. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
A       napján kelt       számú idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget. 
Ezért Önnel szemben az abban kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot 
szabjuk ki. 

Fizetési határidő: 
A pénzbírság azonnal, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül 
fizetendő be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk. Utóbbi esetben, 
kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a kényszerítő bírság 
végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

      

      

-- 

-- 
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6. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

2/3. oldal 

 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. Ismételt idézésről szóló határozat 
Közreműködése mint                                       a következő ügyben továbbra is szükséges: 

Ezért ismételten kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 további kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 

      

      

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 13 von 163

www.ris.bka.gv.at



6. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése); ismételt idézésről 
szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

3/3. oldal 

 

A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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7. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat végrehajtása; olyan hatóság részére, amely nem 
végrehajtó hatóság 

1/1. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Az idézésről szóló határozat végrehajtása 

Az idézett személy neve, címe 
      
Idézés mint 
                                  

az idézésről szóló határozat kelte 
      

szám 
      

Mivel az idézett személy a jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget, 
kérem, hogy 

 a kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot hajtsák végre. 
 elővezetésről szóló határozatot állítsanak ki, és az idézett személyt vezessék elő: 

Hatóság 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Az idézésről szóló határozat kézbesítésének igazolása rendelkezésünkre áll. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

-- 

-- 
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8. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 10. §-ához 

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 

A       napján kelt       számú határozattal felszólították, hogy       napján mint 
                                 jelenjen meg a       hivatalban. 
Mivel ennek az idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget, elrendeljük az 
abban kilátásba helyezett elővezetés végrehajtását. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 10. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

      

      

      

-- 

-- 
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8. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VVG 10. §-ához 

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 2/2. oldal 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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9. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás kitűzése 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Szóbeli tárgyalás kitűzése 
Tisztelt           ! 

A következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, intézkednünk kell: 

Ebben az ügyben szóbeli tárgyalást tűzünk ki: 

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

 Kérjük, hogy személyesen jöjjön a tárgyalásra. Meghatalmazottjával együtt is jöhet a 
tárgyalásra. 

 Kérjük, hogy személyesen jöjjön a tárgyalásra, vagy képviseletében küldjön egy 
meghatalmazottat. Meghatalmazottjával együtt is jöhet a tárgyalásra. 

Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 

      

      

      

-- 

-- 

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 18 von 163

www.ris.bka.gv.at



9. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás kitűzése 2/3. oldal 

 

Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha Önt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, közjegyző, adótanácsadó 

[Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) képviseli, 
 ha a meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 
 ha Önt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, alkalmazottja, szervezet általunk ismert 
tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága nem vonható kétségbe, vagy 

 ha meghatalmazottjával együtt jön a tárgyalásra. 

Kérjük, hogy ezt az értesítést és a következő iratokat hozza magával: 

Az alábbi tervekbe és egyéb segédletekbe tekinthet be: 

      

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Személyes értesítésén kívül a tárgyalást 
 a község hivatalos hirdetőtábláján 
 közleménnyel       
       

tesszük közzé. 

Kérjük, kérelmezőként vegye figyelembe, hogy a tárgyalást távollétében is megtarthatjuk vagy 
költségére elnapolhatjuk, ha elmulasztja a tárgyalást. Ha nyomós okból (pl. betegség, 
fogyatékosság, halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tud 
eljönni, kérjük, ezt azonnal közölje velünk, hogy a megadott időpontot adott esetben el tudjuk 
halasztani. 

Kérjük, egyéb eljárásban résztvevő személyként vegye figyelembe, hogy jogállását mint 
eljárásban résztvevő fél elveszti, amennyiben legkésőbb a tárgyalás megkezdését megelőző 
napon a hivatali órákban nálunk vagy a tárgyalás során nem emel kifogást. A tárgyaláson kívül 
benyújtott írásbeli kifogásnak legkésőbb a tárgyalást megelőző napon a hivatali órák végéig be kell 
érkeznie hozzánk. Szóbeli kifogás a tárgyaláson kívül a következő helyen emelhető: 
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9. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás kitűzése 3/3. oldal 

 

Hely 
      
Dátum 
      naptól 
      napig 

Időpont 
      órától 
      óráig 

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Ha azonban előreláthatatlan vagy elkerülhetetlen esemény akadályozta abban, hogy időben 
emeljen kifogást, és önhibáján kívül volt akadályoztatva, vagy csak enyhe gondatlanság róható fel 
Önnek, az Önt a kifogásemelésben gátló akadály megszűnését követő két héten belül, de 
legkésőbb az ügyben hozott jogerős döntés keltéig kifogást emelhet nálunk. Ez a kifogás időben 
emelt kifogásnak számít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hosszabb távollét nem előreláthatatlan 
vagy elkerülhetetlen esemény. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 40.-42. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

A jelen értesítést megkapják: 
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10. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás nyilvános közzététele 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Szóbeli tárgyalás nyilvános közzététele 

A következő ügyben szóbeli tárgyalást tűzünk ki: 

 
Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Eljárásban résztvevő személyek a tárgyalásra személyesen jöhetnek, vagy képviseletükben 
meghatalmazottat küldhetnek, vagy meghatalmazottjukkal együtt jöhetnek a tárgyalásra. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Az eljárásban résztvevő személy meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli 
meghatalmazással kell tudnia igazolnia magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell 
szólnia. 

      

      

      

-- 

-- 
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10. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás nyilvános közzététele 2/3. oldal 

 

Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha az eljárásban résztvevő személyt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, 

közjegyző, adótanácsadó [Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) 
képviseli, 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári 
kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 

 ha az eljárásban résztevő személyt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános 
közigazgatási eljárásról szóló törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, 
alkalmazottja, szervezet általunk ismert tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága 
nem vonható kétségbe, vagy 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottjával együtt jön a tárgyalásra. 

Az eljárásban résztvevő személyek az alábbi tervekbe és egyéb segédletekbe tekinhetnek be: 

      

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

A jelen közzétételen és az eljárásban résztvevő, általunk ismert személyek személyes értesítésén 
kívül a tárgyalást 

 közleménnyel       
       

tesszük közzé. 

Az eljárásban résztvevő személyek jogállásukat mint eljárásban résztvevő felek elvesztik, 
amennyiben legkésőbb a tárgyalás megkezdését megelőző napon a hivatali órákban nálunk vagy 
a tárgyalás során nem emelnek kifogást. A tárgyaláson kívüli írásbeli kifogásnak legkésőbb a 
tárgyalást megelőző napon a hivatali órák végéig be kell érkeznie hozzánk. Szóbeli kifogás a 
tárgyaláson kívül a következő helyen emelhető: 

Hely 
      
Dátum 
      naptól 
      napig 

Időpont 
      órától 
      óráig 

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Ha azonban előreláthatatlan vagy elkerülhetetlen esemény akadályozta az eljárásban résztvevő 
személyt abban, hogy időben emeljen kifogást, és önhibáján kívül volt akadályoztatva, vagy csak 
enyhe gondatlanság róható fel neki, a kifogásemelésben gátló akadály megszűnését követő két 
héten belül, de legkésőbb az ügyben hozott jogerős döntés keltéig kifogást emelhet nálunk. Ez a 
kifogás időben emelt kifogásnak számít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hosszabb távollét nem 
előreláthatatlan vagy elkerülhetetlen esemény. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 40.-42. §-a – AVG 
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10. számú 
nyomtatvány 

az AVG 40.-42. §-ához Szóbeli tárgyalás nyilvános közzététele 3/3. oldal 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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11. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 
      

 
      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 24 von 163

www.ris.bka.gv.at



11. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv 2/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A fenti határozat szóban kerül kihirdetésre. A jelenlévő felek kioktatást kapnak azon jogukról, 
hogy a kihirdetés után legkésőbb három nappal kérhetnek a szóban kihirdetett határozatból 
egy írásbeli példányt. 

 Írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 
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11. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv 3/3. oldal 

 

A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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12.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv eljárásban résztvevő személyek meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv eljárásban résztvevő személy meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 

      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 az eljárásban résztvevő személyt kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről; 
 figyelmezteti az eljárásban résztvevő személyt arra, hogy a vallomást megtagadhatja 

 olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára (az 1991. évi 
általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletét ellátó személyre, 
gondnokára vagy gondnokoltjára nézve vagy bűnügyi üldöztetés veszélyét jelentené vagy 
szégyenére válna; 

 olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

 olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőt figyelmezteti arra, hogy vallomást azzal kapcsolatban 
megtagadhatja, amit az ügyfele vele képviselői minőségében bizalmasan közölt; 

 az eljárásban résztvevő személyt figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának 
következményeire (az ez által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása). 
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12.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv eljárásban résztvevő személyek meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A fenti határozat szóban kerül kihirdetésre. A jelenlévő fél kioktatást kap azon jogáról, hogy a 
kihirdetés után legkésőbb három nappal kérhet a szóban kihirdetett határozatból egy írásbeli 
példányt. 

 A jegyzőkönyvből írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 
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12.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv eljárásban résztvevő személyek meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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12.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv tanú meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 

      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a tanút kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 

körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne hallgasson el 
semmit; 

 a tanút figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára (az 1991. évi 

általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletét ellátó személyre, 
gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy büntetőeljárás 
indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány veszélye miatt a 
fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és elhalálozásáról nem 
tagadható meg a vallomás; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőt figyelmezteti arra, hogy vallomást azzal kapcsolatban is 
megtagadhatja, amit az ügyfele vele képviselői minőségében bizalmasan közölt; 
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12.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

 a tanút figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának következményeire (az ez által 
okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a hamis vallomás büntetőjogi 
következményeire. 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A jegyzőkönyvből írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 
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12.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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12.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértő meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 

      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a nem hivatalos szakértőt kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne 
hallgasson el semmit; 

 a nem hivatalos szakértőt figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára (az 1991. évi 

általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletét ellátó személyre, 
gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy büntetőeljárás 
indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány veszélye miatt a 
fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és elhalálozásáról nem 
tagadható meg a vallomás; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a nem hivatalos szakértőt figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának 
következményeire (az ez által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a 
hamis vallomás büntetőjogi következményeire. 
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12.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A jegyzőkönyvből írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 
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12.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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12.4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmács meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 

      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a nem hivatalos tolmácsot kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne 
hallgasson el semmit; 

 a nem hivatalos tolmácsot figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára (az 1991. évi 

általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletét ellátó személyre, 
gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy büntetőeljárás 
indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány veszélye miatt a 
fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és elhalálozásáról nem 
tagadható meg a vallomás; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a nem hivatalos tolmácsot figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának 
következményeire (az ez által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a 
hamis vallomás büntetőjogi következményeire. 
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12.4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A jegyzőkönyvből írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 
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12.4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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12.5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv szakértők, tolmácsok meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv                                      meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
                                        kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről. 
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12.5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv szakértők, tolmácsok meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A jegyzőkönyvből írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 
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12.5. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához Jegyzőkönyv szakértők, tolmácsok meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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13. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44.  
§-ához 

Tárgyalási jegyzőkönyv 1/4. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Tárgyalási jegyzőkönyv 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 meggyőződik a megjelentek személyazonosságáról, és megvizsgálja jogállásukat, valamint 

esetleges képviseleti jogosultságukat; 
 megnyitja a tárgyalást és ismerteti a tárgyát; 
 megállapítja, hogy a tárgyalásra időben történt az idézés 

 személyes értesítéssel 
 a település hivatalos hirdetőtábláján történő kihirdetéssel 
 közleménnyel       
       

 a feleket kioktatja arról a jogukról, hogy a jelenlévő tanúknak és szakértőknek kérdést 
tehetnek fel; 

 a tanúkat kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 
körülményeikről, és figyelmezteti őket arra, hogy az igazságot mondják és ne hallgassanak 
el semmit; 

 a tanúkat figyelmezteti arra, hogy vallomást megtagadhatják 
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13. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44.  
§-ához 

Tárgyalási jegyzőkönyv 2/4. oldal 

 

 olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magukra, hozzátartozóikra (az 1991. évi 
általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletüket ellátó személyre, 
gondnokukra vagy gondnokoltjukra nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy büntetőeljárás 
indításának veszélyét jelentené vagy szégyenükre válna; vagyoni hátrány veszélye miatt 
a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és elhalálozásáról nem 
tagadható meg a vallomás; 

 olyan kérdésben, amelyet nem tudnának megválaszolni anélkül, hogy megsértenék 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségüket, amely alól nem mentették fel őket 
érvényesen, vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárnának; 

 olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolták választási vagy szavazati jogukat, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőket figyelmezteti arra, hogy vallomást azzal kapcsolatban is 
megtagadhatják, amit az ügyfeleik velük képviselői minőségükben bizalmasan közöltek; 

 a tanúkat figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának következményeire (az ez 
által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a hamis vallomás büntetőjogi 
következményeire. 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

 A fenti határozat szóban kerül kihirdetésre. A jelenlévő felek kioktatást kapnak azon jogukról, 
hogy a kihirdetés után legkésőbb három nappal kérhetnek a szóban kihirdetett határozatból 
egy írásbeli példányt. 
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13. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44.  
§-ához 

Tárgyalási jegyzőkönyv 3/4. oldal 

 

 Írásbeli példányt kér: 

      

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 
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13. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44.  
§-ához 

Tárgyalási jegyzőkönyv 4/4. oldal 

 

A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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14. számú 
nyomtatvány 

az AVG 45. §-ához Értesítés a bizonyításfelvétel eredményéről 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Értesítés a bizonyításfelvétel eredményéről 
Tisztelt           ! 

Tájékoztatjuk, hogy a következő ügyben bizonyításfelvételre került sor: 

A bizonyításfelvétel eredményét ebben a levélben vagy a csatolmányban találja meg. 
A bizonyításfelvétel eredményével kapcsolatban a jelen értesítés kézbesítésétől számított       
napon belül írásbeli állásfoglalást adhat le vagy a tárgy szóbeli megvitatása céljából eljöhet 
hozzánk. 

Ha írásbeli állásfoglalást ad le, az nálunk nyújtandó be. 
Az írásbeli állásfoglalás bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján 
azonban csak akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás 
módjára vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

      

      

      

      

-- 

-- 
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14. számú 
nyomtatvány 

az AVG 45. §-ához Értesítés a bizonyításfelvétel eredményéről 2/3. oldal 

 

Kérjük, hogy a következő iratokat is küldje meg: 

Kérjük, hogy a következő kérdéseket még válaszolja meg: 

A tárgy szóbeli megvitatása céljából el is jöhet hozzánk: 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Amennyiben a bizonyításfelvétel eredményének szóbeli megvitatására kitűzött időpontot nem 
tudja betartani, kérjük, hogy új időpont egyeztetése érdekében telefonon vegye fel velünk a 
kapcsolatot. 
A szóbeli megvitatásra személyesen jöhet hozzánk, képviseletében meghatalmazottat küldhet, 
vagy meghatalmazottjával együtt jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha Önt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, közjegyző, adótanácsadó 

[Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) képviseli, 
 ha a meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 
 ha Önt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, alkalmazottja, szervezet általunk ismert 
tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága nem vonható kétségbe, vagy 

 ha meghatalmazottjával együtt jön hozzánk. 
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14. számú 
nyomtatvány 

az AVG 45. §-ához Értesítés a bizonyításfelvétel eredményéről 3/3. oldal 

 

Kérjük, hogy a szóbeli megvitatásra ezt az értesítést, személyazonosító igazolványát és az 
alábbi iratokat hozza magával: 

A bizonyításfelvétel eredménye: 

      

A határozatot a bizonyításfelvétel eredménye alapján fogják meghozni, amennyiben állásfoglalása 
nem követel meg egyebet. 

Jogi alap: az 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 45. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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15. számú 
nyomtatvány 

az AVG 39. §-ához Értesítés a bizonyításfelvételek lezárásáról 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Értesítés a bizonyításfelvételek lezárásáról 
Tisztelt           ! 

Tájékoztatjuk a bizonyításfelvételek lezárásáról a következő ügyben, mert az eljárás állása 
megengedi a döntéshozatalt: 

A határozatot a bizonyításfelvételek eddigi eredménye alapján fogják meghozni. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 39. §-a – AVG 
közigazgatási bírósági eljárási törvény 7. §-a – VwGVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Jelen végzés ellen külön jogorvoslatnak nincs helye. Azonban egy esetleges, az ügyet lezáró 
határozat elleni keresetben (Beschwerde) megtámadhatja. 

      

      

      

-- 

-- 
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15. számú 
nyomtatvány 

az AVG 39. §-ához Értesítés a bizonyításfelvételek lezárásáról 2/2. oldal 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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16. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44b.  
§-ához 

Hirdetmény; az eljárást elindító kérelem / kérelmek közzététele nagyeljárásban 
(Großverfahren) 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 

Az eljárást elindító kérelem közzététele nagyeljárásban (Großverfahren) 

A hatóságnál 
      

ügyben 
      

      számú 

kérelmet nyújtott be. 

A terv leírása: 

      

Ezen terv ellen nálunk       naptól       napig írásbeli kifogás nyújtható be. 
Kifogás bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 
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16. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44b.  
§-ához 

Hirdetmény; az eljárást elindító kérelem / kérelmek közzététele nagyeljárásban 
(Großverfahren) 

2/2. oldal 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 
Kérjük, eljárásban résztvevő személyként vegye figyelembe, hogy jogállását mint eljárásban 
résztvevő fél elveszti, ha nem emel időben írásbeli kifogást. 
Ha azonban előreláthatatlan vagy elkerülhetetlen esemény akadályozta abban, hogy időben 
emeljen kifogást, és önhibáján kívül volt akadályoztatva, vagy csak enyhe gondatlanság róható fel 
Önnek, az Önt a kifogásemelésben gátló akadály megszűnését követő két héten belül, de 
legkésőbb az ügyben hozott jogerős döntés keltéig kifogást emelhet nálunk. Ez a kifogás időben 
emelt kifogásnak számít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hosszabb távollét nem előreláthatatlan 
vagy elkerülhetetlen esemény. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményt közleménnyel       ill.       is 
közzétesszük. 
A kérelembe, a kérelmi iratokba és a rendelkezésre álló szakvéleményekbe, amennyiben 
nincsenek kizárva az ügyirat-betekintésből, a kifogásemelésre rendelkezésre álló időtartam alatt 
bárki betekinthet: 

A betekintés helye 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Ezenkívül a következő helyen van lehetőség a betekintésre: 

A betekintés helyét és idejét ott lehet megérdeklődni. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen eljárásban minden további közzététel és kézbesítés 
hirdetmény útján történhet. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 44a. és 44b. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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17. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; az eljárást elindító kérelem / kérelmek közzététele és nyilvános 
szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 

Az eljárást elindító kérelem közzététele és nyilvános szóbeli tárgyalás 
kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

A hatóságnál 
      

ügyben 
      

      számú 

kérelmet nyújtott be. 

A terv leírása: 

      

Ezen terv ellen nálunk       naptól       napig írásbeli kifogás nyújtható be. 
Kifogás bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 
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17. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; az eljárást elindító kérelem / kérelmek közzététele és nyilvános 
szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

2/3. oldal 

 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 
Kérjük, eljárásban résztvevő személyként vegye figyelembe, hogy jogállását mint eljárásban 
résztvevő fél elveszti, ha nem emel időben írásbeli kifogást. 
Ha azonban előreláthatatlan vagy elkerülhetetlen esemény akadályozta abban, hogy időben 
emeljen kifogást, és önhibáján kívül volt akadályoztatva, vagy csak enyhe gondatlanság róható fel 
Önnek, az Önt a kifogásemelésben gátló akadály megszűnését követő két héten belül, de 
legkésőbb az ügyben hozott jogerős döntés keltéig kifogást emelhet nálunk. Ez a kifogás időben 
emelt kifogásnak számít. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hosszabb távollét nem előreláthatatlan 
vagy elkerülhetetlen esemény. 
Erről a tervről nyilvános szóbeli tárgyalást tűzünk ki: 

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

 A tárgyalás előreláthatólag a következő ütemterv szerint tartható meg: 

      

Az eljárásban résztvevő személyek a tárgyalásra személyesen jöhetnek, képviseletükben 
meghatalmazottat küldhetnek, vagy meghatalmazottjukkal együtt is megjelenhetnek. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha az eljárásban résztvevő személyt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, 

közjegyző, adótanácsadó [Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) 
képviseli, 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári 
kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 

 ha az eljárásban résztevő személyt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános 
közigazgatási eljárásról szóló törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, 
alkalmazottja, szervezet általunk ismert tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága 
nem vonható kétségbe, vagy 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottjával együtt jön a tárgyalásra. 
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17. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; az eljárást elindító kérelem / kérelmek közzététele és nyilvános 
szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

3/3. oldal 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményt közleménnyel       ill.       is 
közzétesszük. 
A kérelembe, a kérelmi iratokba és a rendelkezésre álló szakvéleményekbe, amennyiben 
nincsenek kizárva az ügyirat-betekintésből, a kifogásemelésre rendelkezésre álló időtartam alatt 
bárki betekinthet: 

A betekintés helye 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Ezenkívül a következő helyen van lehetőség a betekintésre: 

A betekintés helyét és idejét ott lehet megérdeklődni. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen eljárásban minden további közzététel és kézbesítés 
hirdetmény útján történhet. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 44a., 44b., 44d. és 44e. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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18. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; nyilvános szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 

Nyilvános szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

A következő ügyben 
      

      
által benyújtott kérelem 

      
tárgyban 

      számmal 

a       napján kelt hirdetménnyel a       ill.       és a Wiener Zeitung közlönyében került 
közzétételre. 

A terv leírása: 
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18. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; nyilvános szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 2/3. oldal 

 

Erről a tervről nyilvános szóbeli tárgyalást tűzünk ki: 

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

 A tárgyalás előreláthatólag a következő ütemterv szerint tartható meg: 

      

Az eljárásban résztvevő személyek a tárgyalásra személyesen jöhetnek, képviseletükben 
meghatalmazottat küldhetnek, vagy meghatalmazottjukkal együtt is megjelenhetnek. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha az eljárásban résztvevő személyt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, 

közjegyző, adótanácsadó [Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) 
képviseli, 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári 
kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 

 ha az eljárásban résztevő személyt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános 
közigazgatási eljárásról szóló törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, 
alkalmazottja, szervezet általunk ismert tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága 
nem vonható kétségbe, vagy 

 ha az eljárásban résztevő személy meghatalmazottjával együtt jön a tárgyalásra. 
A kérelembe, a kérelmi iratokba és a rendelkezésre álló szakvéleményekbe, amennyiben 
nincsenek kizárva az ügyirat-betekintésből, a kifogásemelésre rendelkezésre álló időtartam alatt 
bárki betekinthet: 

A betekintés helye 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
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18. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a., 44b., 44d. 
és 44e. §-ához 

Hirdetmény; nyilvános szóbeli tárgyalás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 3/3. oldal 

 

Ezenkívül a következő helyen van lehetőség a betekintésre: 

A betekintés helyét és idejét ott lehet megérdeklődni. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményt közleménnyel       ill.       is 
közzétesszük. 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen eljárásban minden további közzététel és kézbesítés 
hirdetmény útján történhet. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 44a., 44b., 44d. és 44e. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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19. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44c.  
§-ához 

Hirdetmény; nyilvános megvitatás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 

Nyilvános megvitatás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 

A következő ügyben 
      

      
által benyújtott kérelem 

      
tárgyban 

      számmal 

a       napján kelt hirdetménnyel a       ill.       és a Wiener Zeitung közlönyében került 
közzétételre. 

Erről a tervről nyilvános megvitatást tűzünk ki: 

Hely 
      
Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Ezen megvitatás keretében mindenki kérdést tehet fel, és nyilatkozhat a tervről. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményt közleménnyel       ill.       is 
közzétesszük. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 44a. és 44c. §-a – AVG 
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19. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44c.  
§-ához 

Hirdetmény; nyilvános megvitatás kitűzése nagyeljárásban (Großverfahren) 2/2. oldal 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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20. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44e.  
§-ához 

Jegyzőkönyv nyilvános szóbeli tárgyalásról nagyeljárásban (Großverfahren) 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv nyilvános szóbeli tárgyalásról nagyeljárásban 
(Großverfahren) 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A közigazgatási intézkedés tárgya (szükség esetén az ügy állásának rövid ismertetése) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 meggyőződik a megjelentek személyazonosságáról, és megvizsgálja jogállásukat, valamint 

esetleges képviseleti jogosultságukat; 
 megnyitja a tárgyalást és ismerteti a tárgyát; 
 megállapítja, hogy a tárgyalásra időben történt az idézés 

 a Wiener Zeitung közlönyében 
 közleménnyel 

 közleménnyel 

       
 ismerteti, hogy a szóbeli tárgyalásig 

 a következőkben feltüntetett kifogásokat emelték; 
 nem emeltek kifogást; 
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20. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44e.  
§-ához 

Jegyzőkönyv nyilvános szóbeli tárgyalásról nagyeljárásban (Großverfahren) 2/3. oldal 

 

 a feleket kioktatja arról a jogukról, hogy a jelenlévő tanúknak és szakértőknek kérdést 
tehetnek fel; 

 a tanúkat kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 
körülményeikről, és figyelmezteti őket arra, hogy az igazságot mondják és ne hallgassanak 
el semmit; 

 a tanúkat figyelmezteti arra, hogy vallomást megtagadhatják 
 olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magukra, hozzátartozóikra (az 1991. évi 

általános közigazgatási törvény 36a. §-a – AVG), felügyeletüket ellátó személyre, 
gondnokukra, gondnokoltjukra nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy büntetőeljárás 
indításának veszélyét jelentené vagy szégyenükre válna; vagyoni hátrány veszélye miatt 
a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és elhalálozásáról nem 
tagadható meg a vallomás; 

 olyan kérdésben, amelyet nem tudnának megválaszolni anélkül, hogy megsértenék 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségüket, amely alól nem mentették fel őket 
érvényesen, vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárnának; 

 olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolták választási, szavazati jogukat, ha ennek 
gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőket figyelmezteti arra, hogy a vallomást azzal kapcsolatban 
is megtagadhatják, amit az ügyfeleik velük képviselői minőségükben bizalmasan közöltek; 

 a tanúkat figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának következményeire (az ez 
által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a hamis vallomás büntetőjogi 
következményeire. 
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20. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. és 44e.  
§-ához 

Jegyzőkönyv nyilvános szóbeli tárgyalásról nagyeljárásban (Großverfahren) 3/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv tartalmának visszaadásától a közigazgatási intézkedés vezetője eltekint. 

A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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21. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44f.  
§-ához 

Hirdetmény; irat kézbesítése nagyeljárásban (Großverfahren) 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hirdetmény 
Irat kézbesítése nagyeljárásban (Großverfahren) 

A következő ügyben 
      

      
által benyújtott kérelem 

      
tárgyban 

      számmal 

a       napján kelt hirdetménnyel a       ill.       és a Wiener Zeitung közlönyében került 
közzétételre. 
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21. számú 
nyomtatvány 

az AVG 44a. és 44f.  
§-ához 

Hirdetmény; irat kézbesítése nagyeljárásban (Großverfahren) 2/2. oldal 

 

A jelen ügyben tájékoztatjuk, hogy a következő irat nálunk a hivatali órákban napig bezárólag 
      betekintés céljából mindenki számára elérhető. 

Benyújtó 
      

Szám 
      

Tartalom 
      
Benyújtó 
      

Szám 
      

Tartalom 
      
Benyújtó 
      

Szám 
      

Tartalom 
      

 
Hivatali órák 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen hirdetményt közleménnyel       ill.       is 
közzétesszük. 

 Az irat az interneten a következő címen is megtekinthető: 

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy az irat a jelen hirdetmény kihirdetésének végét követő 
két hét eltelte után kézbesítettnek tekintendő. Egy későbbi megküldés, ill. átadás tehát nem 
váltja ki a kézbesítés joghatását. 
Az iratba a jelen hirdetmény kihirdetésének végétől számított legalább nyolc hétig be lehet 
tekinteni nálunk. 
Önnek mint eljárásban résztvevő félnek az irat egy példányát kérésre haladéktalanul 
megküldjük. 
A többi eljárásban résztvevő személynek az irat egy példányát kérésre nálunk átadjuk. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 44a. és 44f. §-a – AVG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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22. számú 
nyomtatvány 

az AVG 57., 76.-78.  
§-ához és az SPG 5a. 
és 5b. §-ához 

Költségekről szóló határozat 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Költségekről szóló határozat 
A következő közigazgatási intézkedést hajtottuk végre: 

Ennek során Ön által viselendő költségek keletkeztek. 

Szakértő, tolmács díja 
      

euró 
      

Egyéb készpénzkiadás 
      

euró 
      

Felügyeleti díj (Überwachungsgebühren) 
      

euró 
      

Hivatalon kívüli közigazgatási intézkedések díja (Kommissionsgebühren) 
      

euró 
      

Közigazgatási illeték (Verwaltungsabgaben) 
      

euró 
      

Összesen euró 
      

      

      

      

-- 

-- 
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22. számú 
nyomtatvány 

az AVG 57., 76.-78.  
§-ához és az SPG 5a. 
és 5b. §-ához 

Költségekről szóló határozat 2/2. oldal 

 

Fizetési határidő: 

Ha nem nyújt be fellebbezést, az összeg a jelen költségekről szóló határozat kézbesítésétől 
számított       napon belül fizetendő meg a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással 
vagy nálunk. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával a jelen költségekről szóló határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a jelen költségekről szóló 
határozat végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 57., 76.-78. §-a – AVG 
biztonsági rendőrségről szóló törvény 5a. és 5b. §-a – SPG (csak a felügyeleti díjjal 
kapcsolatban) 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen költségekről szóló határozat ellen fellebbezést (Vorstellung) benyújtani. 
A fellebbezésnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a határozat az eljárást lezáró 
határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A fellebbezés jelen költségekről szóló határozat kézbesítésétől számított két héten belül írásban 
nyújtandó be nálunk. A fellebbezésnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot. 
A fellebbezés bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban 
csak akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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23. számú 
nyomtatvány 

a VStG 37. §-ához Biztosítéknyújtásról szóló határozat 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Biztosítéknyújtásról szóló határozat 
A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

 Annak alapos gyanúja miatt, hogy kivonja magát a bűnüldözés alól, 
 Annak alapos gyanúja miatt, hogy kivonja magát a büntetés végrehajtása alól, 
 Mivel bűnüldözése előreláthatólag nem lehetséges, 
 Mivel a büntetés végrehajtása előreláthatólag nem lehetséges, 
 Mivel a bűnüldözés valószínűleg olyan ráfordítással fog járni, amely a büntetőjogilag védett 

jogi tárgy és a cselekmény által okozott sérelem súlyához képest aránytalan, 
 Mivel a büntetés végrehajtása valószínűleg olyan ráfordítással fog járni, amely a 

büntetőjogilag védett jogi tárgy és a cselekmény által okozott sérelem súlyához képest 
aránytalan, 

megbízzuk azzal, hogy biztosítékként haladéktalanul helyezzen letétbe       euró összeget. A 
pénzösszeg helyett zálogot is rendelkezésre bocsáthat, vagy olyan kezest is megnevezhet, aki 
Önnel együtt vállalja a felelősséget. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 37. §-a – VStG 

      

      

-- 

-- 
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23. számú 
nyomtatvány 

a VStG 37. §-ához Biztosítéknyújtásról szóló határozat 2/3. oldal 

 

Indokolás: 

      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

Kérjük, vegye továbbá figyelembe: 
Ha a biztosítékot a jelen határozat kézbesítése után nem teljesíti haladéktalanul, olyan tárgyak, 
amelyek látszólag az Ön birtokában vannak, lefoglalásra kerülhetnek. 
A biztosítékot elkobzottnak nyilvánítjuk, amint megállapításra kerül, hogy a bűnüldözés vagy a 
büntetés végrehajtása lehetetlen. 
A biztosíték felszabadul, ha az eljárást megszüntetjük, az Önre kiszabott büntetés végrehajtása 
megtörtént, vagy az elkobzást tizenkét hónapon belül nem jelentettük ki. 
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23. számú 
nyomtatvány 

a VStG 37. §-ához Biztosítéknyújtásról szóló határozat 3/3. oldal 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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24. számú 
nyomtatvány 

a VStG 37. §-ához Lefoglalásról szóló határozat 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Lefoglalásról szóló határozat 
A       napon kelt       számú határozattal Önnek felrótt közigazgatási szabálysértés(ek) miatt 
biztosítéknyújtással bíztuk meg. 
Mivel ezt nem teljesítette haladéktalanul, biztosítékként a következő tárgyakat lefoglaljuk: 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 37 §-a – VStG 

Indokolás: 
      

      

      

      

-- 

-- 
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24. számú 
nyomtatvány 

a VStG 37. §-ához Lefoglalásról szóló határozat 2/2. oldal 

 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

Kérjük, vegye továbbá figyelembe: 
A lefoglalt tárgyakat elkobzottnak nyilvánítjuk, amint megállapításra kerül, hogy a bűnüldözés vagy 
a büntetés végrehajtása lehetetlen. 
A lefoglalt tárgyak felszabadulnak, ha 
 Ön a biztosítékként előírt pénzösszeget letétbe helyezi vagy egyéb módon biztosítja, 
 harmadik fél jogát valószínűsítik, 
 az eljárást megszüntetjük, 
 az Önre kiszabott büntetés végrehajtása megtörtént, vagy 
 az elkobzást tizenkét hónapon belül nem jelentettük ki. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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Felhatalmazási okirat 

25. számú nyomtatvány a VStG 37a. és 50. §-ához 
 

 

Hatóság 

      
      
      
      

Ügyszám 

      
      

A hivatalos szerv neve, szolgálati igazolványsz., szolgálati szám (szolgálati 
kártya) 

      
      
      
      

a felettes hatóság hozzájárulásával fel van hatalmazva: 
      
      

 

1. tetten ért személytől az 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 37a. §-a – 
VStG vagy egyéb a függelékben megnevezett közigazgatási előírásnak 
megfelelően ideiglenes biztosítékot rögzíteni és beszedni, ha a VStG 35. § 1. 
vagy 2. pontja szerinti letartóztatási előfeltételek fennállnak; 

2. olyan tetten ért személytől, aki esetén a bűnüldözés vagy a büntetés 
végrehajtása jelentősen megnehezedhet, vagy aki esetén a bűnüldözés vagy 
a büntetés végrehajtása olyan ráfordítással járna, amely a büntetőjogilag 
védett jogi tárgy és a cselekmény által okozott sérelem súlyához képest 
aránytalan lenne, a VStG 37a. §-a vagy egyéb a függelékben megnevezett 
közigazgatási előírás értelmében ideiglenes biztosítékot rögzíteni és 
beszedni; 

3. hasznosítható dolgokat lefoglalni, amelyek látszólag a tetten ért birtokában 
vannak, és értékük a kilátásba helyezett pénzbírság felső határát nem haladja 
meg, ha a tetten ért az ideiglenes biztosítékot a 2. pontban nevezett 
esetekben nem adja át; 
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4. a VStG 50. §-ának megfelelően személyektől a függelékben megnevezett 
közigazgatási szabálysértések miatt szerv büntetőrendelkezésével 
pénzbírságot beszedni, a megfelelő esetekben az érintettnek a pénzbírság 
befizetésére alkalmas – automatizált formában olvasható azonosító számmal 
ellátott – nyugtát átadni, vagy ha a kifogásolás nem meghatározott személyre 
vonatkozik, a tetthelyen hagyni; 

5. az érintettnek megengedni, hogy az ideiglenes biztosítékot vagy a szerv 
büntetőrendelkezésével beszedendő pénzbírságot csekkel, hitelkártyával 
      
vagy az alábbi pénznemekben fizesse meg: 
      
      
      

Kelt                  Dátum             Aláírás       
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Hatóság 
      
      
      
      

 

Ideiglenes biztosítéknyújtás 
Lefoglalás 

a VStG 37a. és 39. §-ának megfelelően 
ill.      _________________________________________§-ának megfelelően 

 
blokksz.      ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

26. számú nyomtatvány a VStG 37a. és 39. §-ához (Ideiglenes biztosítéknyújtás/Lefoglalás)

 
Hatóság 
      
      

Blokksz.      ___ Folyósz.      _ 
Ideiglenes biztosítéknyújtásról/Lefoglalásról szóló igazolás 
az  1991. évi közigazgatási büntetőtörvény – VStG       ____________ alapján 
A kapott felhatalmazás alapján az alábbiakban megnevezett személytől: 
(családi név vagy vezetéknév és utónév, születési idő, lakcím) 
      
      

      ____ összeget szedtem be.  Csekk  Hitelkártya:     ___________________ 
 a kiszabott      _____________________________________________ összeg helyett 
 az elkobzás biztosítékaként közvetlen veszélyhelyzetben 

a következőket foglaltam le:      _____________________________________________ 
     ____________________________________________________________________ 
Jogi alap: 

 a VStG 37a. § (1) bek. 1. pontja (letartóztatás előfeltételeinek fennállása) 
 a VStG 37a. § (1) bek. 2. pontja (a bűnüldözés vagy a büntetés végrehajtásának jelentős 
megnehezedése, vagy ezek által aránytalan ráfordítás okozása) 
 a VStG 37a. § (3) bek.-e (lefoglalás nem teljesített ideiglenes pénzbeli biztosítéknyújtás miatt) 
 a VStG 39. § (2) bek.-e (közvetlen veszélyhelyzetben) 
 egyéb:      _____________________________ 

Kelt      ___, Dátum       Aláírás      _______________________ 
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27. számú 
nyomtatvány 

a VStG 39. §-ához Lefoglalásról szóló határozat az elkobzásnak mint büntetésnek biztosítékául 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Lefoglalásról szóló határozat 
A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

Az elkobzásnak mint büntetésnek biztosítékaként a következő tárgyakat lefoglaljuk: 

      

      

      

-- 

-- 

-- 
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27. számú 
nyomtatvány 

a VStG 39. §-ához Lefoglalásról szóló határozat az elkobzásnak mint büntetésnek biztosítékául 2/3. oldal 

 

 Mivel a lefoglalás máshogy nem hajtható végre, egyelőre azokra a tárgyakra is kiterjed, 
amelyekben a lefoglalt tárgyak vannak. 

 Az elkobzás biztosítékaként szolgáló lefoglalás helyett       euró letétbe helyezését 
rendeljük el. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 39. §-a – VStG 

Indokolás: 

      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 
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27. számú 
nyomtatvány 

a VStG 39. §-ához Lefoglalásról szóló határozat az elkobzásnak mint büntetésnek biztosítékául 3/3. oldal 

 

Kérjük, vegye továbbá figyelembe: 
A lefoglalás ideiglenes intézkedés. A lefoglalt tárgyak esetleges elkobzásáról csak az eljárást 
lezáró határozatban (pl. a büntetőhatározatban) fog döntés születni. 
Ha a lefoglalt tárgyak hamar megromlanak, vagy csak aránytalan költségekkel őrizhetők meg, és 
megőrzésük a bizonyítékok biztosításához nem szükséges, ezeket nyilvánosan elárverezhetjük 
vagy értékesíthetjük. A bevétel ekkor a tárgyak helyére lép. Az aránytalan megőrzési költségek 
miatti értékesítést azonban a költségeket fedező összeg időben történő letétbe helyezésével 
megakadályozhatja. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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28. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához 

Idézésről szóló határozat vádlottak részére 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat 
A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. A meghallgatásra saját választása szerinti jogi 
tanácsadót hozhat magával. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

      

-- 
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28. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához 

Idézésről szóló határozat vádlottak részére 2/3. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Kérjük, hozza magával a védelmét szolgáló bizonyítási eszközöket is, vagy ezeket időben 
ismertesse velünk úgy, hogy ezeket a meghallgatásig még be tudjuk szerezni. 
Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 
 a büntetőeljárást meghallgatása nélkül folytatjuk le. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24., 40. és 41. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 
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28. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához 

Idézésről szóló határozat vádlottak részére 3/3. oldal 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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29. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40., 41., 43. 
és 59. §-ához 

Szóbeli tárgyalásra való idézésről szóló határozat vádlottak részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Szóbeli tárgyalásra való idézésről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban 
A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

 Kérjük, hogy személyesen jöjjön a szóbeli tárgyalásra. Saját választása szerinti jogi 
tanácsadót vagy az ügyben nem résztvevő bizalmi személyt is hozhat magával, vagy 
meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett 
személyegyesítő társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit 
haszonszerzés céljából, nem hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

 Ha fiatalkorú (Jugendlicher), az ügyben nem résztvevő két bizalmi személlyel (a 
képviselőjén kívül) is jöhet. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

      

-- 

-- 
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29. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40., 41., 43. 
és 59. §-ához 

Szóbeli tárgyalásra való idézésről szóló határozat vádlottak részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/3. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Hozza magával a védelmét szolgáló bizonyítási eszközöket is vagy ezeket időben ismertesse 
velünk oly módon, hogy a meghallgatásig még be tudjuk szerezni. 
Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 
 a büntetőeljárást meghallgatása nélkül folytatjuk le. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24., 40., 41., 43. és 59. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 
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29. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24., 40., 41., 43. 
és 59. §-ához 

Szóbeli tárgyalásra való idézésről szóló határozat vádlottak részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

3/3. oldal 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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30. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24. §-ához 

Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat közigazgatási büntetőeljárásban 
A következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

      

      

-- 

-- 
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30. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24. §-ához 

Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/3. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben vádlottként a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését 
kérelmezi, a kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet 
védőként kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a 
védő kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására 
rendelkezésre álló időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 
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30. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24. §-ához 

Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személyek részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

3/3. oldal 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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31. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24. §-ához 

Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat közigazgatási büntetőeljárásban 
A következő ügyben intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba, hogy ebben az ügyben mint                                       
közreműködhessen. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

      

      

      

      

-- 

-- 
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31. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához és a 
VStG 24. §-ához 

Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/2. oldal 

 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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32. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához es a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; vádlottak ismételt idézéséről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben végrehajtó hatóság 

1/4. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
közigazgatási büntetőeljárásban 
A       napján kelt       számú idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget. 
Ezért Önnel szemben az abban kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot 
szabjuk ki. 

Fizetési határidő: 
A pénzbírság azonnal, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül 
fizetendő be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk. Utóbbi esetben, 
kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a kényszerítő bírság 
végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben vádlottként a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését 
kérelmezi, a kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet 
védőként kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a 
védő kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására 
rendelkezésre álló időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 

      

      

-- 

-- 
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32. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához es a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; vádlottak ismételt idézéséről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben végrehajtó hatóság 

2/4. oldal 

 

a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. Ismételt idézésről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban 

A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

Ismételten kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. A meghallgatásra saját választása 
szerinti jogi tanácsadót hozhat magával. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
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32. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához es a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; vádlottak ismételt idézéséről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben végrehajtó hatóság 

3/4. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Kérjük, hozza magával a védelmét szolgáló bizonyítási eszközöket is, vagy ezeket időben 
ismertesse velünk úgy, hogy ezeket a meghallgatásig még be tudjuk szerezni. 
Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 további kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 
 a büntetőeljárást meghallgatása nélkül folytatjuk le. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24., 40. és 41. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 
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32. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24., 40. és 41.  
§-ához es a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; vádlottak ismételt idézéséről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben végrehajtó hatóság 

4/4. oldal 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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33. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő 
személyek részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
közigazgatási büntetőeljárásban 
A       napján kelt       számú idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget. 
Ezért Önnel szemben az abban kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot 
szabjuk ki. 

Fizetési határidő: 
A pénzbírság azonnal, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül 
fizetendő be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk. Utóbbi esetben, 
kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a kényszerítő bírság 
végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 

      

      

-- 

-- 
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33. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő 
személyek részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

2/3. oldal 

 

Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. Ismételt idézésről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban 
Ismételten kérjük, hogy a következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, jöjjön a 
hivatalunkba: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 
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33. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24. §-ához és a 
VVG 5. §-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő 
személyek részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, 
amely egyben végrehajtó hatóság 

3/3. oldal 

 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 további kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben vádlottként a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését 
kérelmezi, a kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet 
védőként kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a 
védő kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására 
rendelkezésre álló időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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34. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19.  
§-ához, a VStG 24.  
§-ához és a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok 
részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben 
végrehajtó hatóság 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
közigazgatási büntetőeljárásban 
A       napján kelt       számú idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget. 
Ezért Önnel szemben az abban kilátásba helyezett       euró összegű kényszerítő bírságot 
szabjuk ki. 

Fizetési határidő: 
A pénzbírság azonnal, de legkésőbb a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül 
fizetendő be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk. Utóbbi esetben, 
kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 
Ha ezt a fizetési határidőt nem tartja be, azzal kell számolnia, hogy a kényszerítő bírság 
végrehajtásra kerül. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 

      

      

-- 

-- 
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34. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19.  
§-ához, a VStG 24.  
§-ához és a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok 
részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben 
végrehajtó hatóság 

2/3. oldal 

 

Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. Ismételt idézésről szóló határozat közigazgatási 
büntetőeljárásban 
Közreműködése mint                                       a következő ügyben továbbra is szükséges: 

Ezért ismételten kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 további kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 
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34. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19.  
§-ához, a VStG 24.  
§-ához és a VVG 5.  
§-ához 

Kényszerítő bírságról szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban; ismételt idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok 
részére közigazgatási büntetőeljárásban; olyan hatóság részére, amely egyben 
végrehajtó hatóság 

3/3. oldal 

 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud megjelenni, 
hogy azt adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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35. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24. §-ához és a 
VVG 10. §-ához 

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) 
közigazgatási büntetőeljárásban 

A       napján kelt       számú határozattal felszólították, hogy       napján mint 
                                 jelenjen meg a következő hivatalban:      . 
Mivel ennek az idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül nem tett eleget, elrendeljük az 
abban kilátásba helyezett elővezetés végrehajtását. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. §-a – VStG 
1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 10. §-a – VVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 

      

      

-- 

-- 
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35. számú 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához, a 
VStG 24. §-ához és a 
VVG 10. §-ához 

Elővezetésről szóló határozat (végrehajtás elrendelése) közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/2. oldal 

 

A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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36. számú 
nyomtatvány 

a VStG 40. és 42.  
§-ához 

Felszólítás igazolásra 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Felszólítás igazolásra 
A következő közigazgatási szabálysértés(ek) elkövetését rójuk fel Önnek: 

Cselekmény(ek) (helyét, dátumát és időpontját beleértve) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

Saját választása szerint vagy meghallgatás során szóban igazolhatja magát, 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

vagy a fenti időpontig írásban igazolhatja magát. 

      

      

-- 

-- 
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36. számú 
nyomtatvány 

a VStG 40. és 42.  
§-ához 

Felszólítás igazolásra 2/2. oldal 

 

Amennyiben szeretne eljönni hozzánk a meghallgatásra, kérjük, ezt a felszólítást, egy hivatalos 
fényképes személyazonosító okmányt és a következő iratokat hozza magával: 

Kérjük, hozza magával a védelmét szolgáló bizonyítási eszközöket is, vagy ezeket időben 
ismertesse velünk úgy, hogy ezeket a meghallgatásig még be tudjuk szerezni. 
A meghallgatásra személyesen jöhet hozzánk, képviseletében meghatalmazottat küldhet, vagy 
meghatalmazottjával együtt jöhet hozzánk. A meghallgatásra saját választása szerinti jogi 
tanácsadót is hozhat magával. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást, és írásbeli meghatalmazással kell tudnia igazolnia 
magát. A meghatalmazásnak névre vagy cégnévre kell szólnia. 
Írásbeli meghatalmazás akkor nem szükséges, 
 ha Önt hivatásos képviseletre jogosult személy (pl. ügyvéd, közjegyző, adótanácsadó 

[Wirtschaftstreuhänder], építész vagy építőmérnök [Ziviltechniker]) képviseli, 
 ha a meghatalmazottja képviseleti jogosultságát polgári kártyájával (Bürgerkarte) igazolja, 
 ha Önt általunk ismert hozzátartozója (1991. évi általános közigazgatási eljárásról szóló 

törvény 36a. §-a – AVG), háztartásában élő személy, alkalmazottja, szervezet általunk ismert 
tisztségviselője képviseli, és képviseleti jogosultsága nem vonható kétségbe, vagy 

 ha meghatalmazottjával együtt jön hozzánk. 
Ha írásban szeretné igazolni magát, írásbeli igazolásában ismertesse velünk a következőket: 
 a védelmére szolgáló bizonyítási eszközöket, valamint 
 jövedelmi és vagyoni viszonyait, esetleges tartási kötelezettségeit (az 1991. évi 

közigazgatási büntetőtörvény 19. § (2) bek.-e – VStG megfelelően kötelesek vagyunk ezeket 
pénzbüntetés kiszabásánál figyelembe venni). 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a büntetőeljárást meghallgatása nélkül folytatjuk le, ha a jelen 
felszólítást nem teljesíti. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 40. és 42. §-a – VStG 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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37. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 33. §-ához 

Jegyzőkönyv vádlottak meghallgatásáról 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv vádlott meghallgatásáról 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A vádlott személyes adatai (amennyiben ezek az ügyiratban fel vannak tüntetve, helyességük 
igazolása és helyesbítés céljából csak felolvassuk) 

Családi név vagy vezetéknév, utónév 
      

Állampolgárság 
      

Születés ideje 
      

Születés helye 
      

Személyi állapot 
      

Lakhely 
      

Foglalkozás 
      

Jövedelmi, vagyoni viszonyok és esetleges tartási kötelezettségek 
      

 
A meghallgatás tárgya (a cselekmény pontos leírása) 
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37. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 33. §-ához 

Jegyzőkönyv vádlottak meghallgatásáról 2/3. oldal 

 

 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
Aláírások (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő): 

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      

Vádlott 
      

Tolmács 
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37. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 33. §-ához 

Jegyzőkönyv vádlottak meghallgatásáról 3/3. oldal 

 

Egyéb jelenlévők 
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38.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról közigazgatási büntetőeljárásban 1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv tanú meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A meghallgatás tárgya (a vádlott neve; a cselekmény pontos leírása) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a tanút kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 

körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne hallgasson el 
semmit; 

 figyelmeztet arra, hogy a következő személyek mentesülnek a vallomástétel kötelezettsége 
alól: a vádlott hozzátartozói, felügyeletét ellátó személy, gondnoka, gondnokoltjai; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú oldalági 
rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a bejegyzett 
élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; egymással 
életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a mindenkori másik 
személyhez viszonyítva; 

 a tanút figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára, felügyeletét 

ellátó személyre, gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy 
büntetőeljárás indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány 
veszélye miatt a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és 
elhalálozásáról nem tagadható meg a vallomás; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú 
oldalági rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a 
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38.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról közigazgatási büntetőeljárásban 2/3. oldal 

 

bejegyzett élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; 
egymással életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a 
mindenkori másik személyhez viszonyítva; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőt figyelmezteti arra, hogy vallomást azzal kapcsolatban is 
megtagadhatja, amit az ügyfele vele képviselői minőségében bizalmasan közölt; 

 a tanút figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának következményeire (az ez által 
okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a hamis vallomás büntetőjogi 
következményeire. 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 
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38.1. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv tanúk meghallgatásáról közigazgatási büntetőeljárásban 3/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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38.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértő meghallgatásáról 
közigazgatási büntetőeljárásban 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A meghallgatás tárgya (a vádlott neve; a cselekmény pontos leírása) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a nem hivatalos szakértőt kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne 
hallgasson el semmit; 

 figyelmeztet arra, hogy a következő személyek mentesülnek a vallomástétel kötelezettsége 
alól: a vádlott hozzátartozói, felügyeletét ellátó személy, gondnoka, gondnokoltjai; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú oldalági 
rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a bejegyzett 
élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; egymással 
életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a mindenkori másik 
személyhez viszonyítva; 

 a nem hivatalos szakértőt figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára, felügyeletét 

ellátó személyre, gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy 
büntetőeljárás indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány 
veszélye miatt a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és 
elhalálozásáról nem tagadható meg a vallomás; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú 
oldalági rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a 
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38.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/3. oldal 

 

bejegyzett élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; 
egymással életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a 
mindenkori másik személyhez viszonyítva; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a nem hivatalos szakértőt figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának 
következményeire (az ez által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a 
hamis vallomás büntetőjogi következményeire. 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 
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38.2. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos szakértők meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

3/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
      

 

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 112 von 163

www.ris.bka.gv.at



38.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/3. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmács meghallgatásáról 
közigazgatási büntetőeljárásban 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A meghallgatás tárgya (a vádlott neve; a cselekmény pontos leírása) 

      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a nem hivatalos tolmácsot kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró 

személyes körülményeiről, és figyelmezteti őt arra, hogy az igazságot mondja és ne 
hallgasson el semmit; 

 figyelmeztet arra, hogy a következő személyek mentesülnek a vallomástétel kötelezettsége 
alól: a vádlott hozzátartozói, felügyeletét ellátó személy, gondnoka, gondnokoltjai; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú oldalági 
rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a bejegyzett 
élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; egymással 
életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a mindenkori másik 
személyhez viszonyítva; 

 a nem hivatalos tolmácsot figyelmezteti arra, hogy a vallomást megtagadhatja 
– olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magára, hozzátartozójára, felügyeletét 

ellátó személyre, gondnokára vagy gondnokoltjára nézve közvetlen vagyoni hátrányt vagy 
büntetőeljárás indításának veszélyét jelentené vagy szégyenére válna; vagyoni hátrány 
veszélye miatt a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és 
elhalálozásáról nem tagadható meg a vallomás; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú 
oldalági rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a 
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38.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/3. oldal 

 

bejegyzett élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; 
egymással életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a 
mindenkori másik személyhez viszonyítva; 

– olyan kérdésben, amelyet nem tudna megválaszolni anélkül, hogy megsértené 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségét, amely alól nem mentették fel érvényesen, 
vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárna; 

– olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolta választási vagy szavazati jogát, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a nem hivatalos tolmácsot figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának 
következményeire (az ez által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a 
hamis vallomás büntetőjogi következményeire. 

      

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 
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38.3. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv nem hivatalos tolmácsok meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

3/3. oldal 

 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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38.4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv szakértők, tolmácsok meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

1/2. oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Jegyzőkönyv                                                    meghallgatásáról 
közigazgatási büntetőeljárásban 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A meghallgatás tárgya (a vádlott neve; a cselekmény pontos leírása) 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 a                                  kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 

körülményeiről. 

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 116 von 163

www.ris.bka.gv.at



38.4. számú 
nyomtatvány 

az AVG 14. §-ához és a 
VStG 24. és 38. §-ához 

Jegyzőkönyv szakértők, tolmácsok meghallgatásáról közigazgatási 
büntetőeljárásban 

2/2. oldal 

 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
A közigazgatási intézkedés vezetőjének és a bevont személyeknek aláírása (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv 
esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő) 
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39. számú 
nyomtatvány 

az AVG 55. §-ához és a 
VStG 24. és 40. §-ához 

Jogsegélykérelem 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Jogsegélykérelem 
Kérjük, hogy a következő személyeket hallgassák meg, és a vádlottnak adott esetben adják meg a 
lehetőséget arra, hogy a meghallgatások eredményével kapcsolatban nyilatkozzon. Amennyiben a 
meghallgatások alapján további tanúk merülnének fel, akiknek tudása az eljárás szempontjából 
jelentőséggel bír, őket is hallgassák meg. 

Vádlott 
      

Felrótt cselekmény(ek) (pontos leírás) 
      

Közigazgatási szabálysértés(ek) 
      
szerint 

Meghallgatandó személy 
      

mint 
                                                   
      

A meghallgatás tárgya 
      

      

      

-- 

-- 
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39. számú 
nyomtatvány 

az AVG 55. §-ához és a 
VStG 24. és 40. §-ához 

Jogsegélykérelem 2/2. oldal 

 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 55. §-a – AVG 
1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 24. és 40. §-a – VStG 

Melléklet: ügyirat 

az engedélyező neve 
aláírás/ hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 1/6.oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv 

A közigazgatási intézkedés helye 
      

Kezdete 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      
További hivatalos szervek és egyéb jelenlévők 
      

A vádlott személyes adatai (amennyiben ezek az ügyiratban fel vannak tüntetve, helyességük 
igazolása és helyesbítés céljából csak felolvassuk) 

Családi név vagy vezetéknév, utónév 
      

Állampolgárság 
      

Születés ideje 
      

Születés helye 
      

Személyi állapot 
      

Lakhely 
      

Foglalkozás 
      

Jövedelmi, vagyoni viszonyok és esetleges tartási kötelezettségek 
      

A közigazgatási intézkedés vezetője 
 meggyőződik a megjelentek személyazonosságáról és megvizsgálja jogállásukat, valamint 

esetleges képviseleti jogosultságukat; 
 megnyitja a tárgyalást és ismerteti a tárgyát; 
 a feleket kioktatja arról a jogukról, hogy a jelenlevő tanúknak és szakértőknek kérdést 

tehetnek fel; 
 a tanúkat kikérdezi a meghallgatás szempontjából jelentőséggel bíró személyes 

körülményeikről, és figyelmezteti őket arra, hogy az igazságot mondják és ne hallgassanak 
el semmit; 
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40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 2/6.oldal 

 

 figyelmeztet arra, hogy a következő személyek mentesülnek a vallomástétel kötelezettsége 
alól: a vádlott hozzátartozói, felügyeletét ellátó személy, gondnoka, gondnokoltjai; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú oldalági 
rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a bejegyzett 
élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; egymással 
életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a mindenkori másik 
személyhez viszonyítva; 

 a tanúkat figyelmezteti arra, hogy vallomást megtagadhatják 
 olyan kérdésben, amely megválaszolása saját magukra, hozzátartozóikra, felügyeletüket 

ellátó személyre, gondnokukra vagy gondnokoltjukra nézve közvetlen vagyoni hátrányt 
vagy büntetőeljárás indításának veszélyét jelentené vagy szégyenükre válna; vagyoni 
hátrány veszélye miatt a fent nevezett személyek születéséről, házasságkötéséről és 
elhalálozásáról nem tagadható meg a vallomás; 
Hozzátartozók: férj/feleség; bejegyzett élettárs; egyenes vonalú rokon és másod-, harmad-, negyedfokú 
oldalági rokon; egyenes vonalú sógor/sógornő és másodfokú oldalági sógor/sógornő (ez értelemszerűen a 
bejegyzett élettársa vonatkozik); örökbefogadó szülő, örökbefogadott gyermek, nevelőszülő, nevelt gyermek; 
egymással életközösségben élő személyek, valamint ezen személyek egyikének gyermekei és unokái a 
mindenkori másik személyhez viszonyítva; 

 olyan kérdésben, amelyet nem tudnának megválaszolni anélkül, hogy megsértenék 
törvényben elismert titoktartási kötelezettségüket, amely alól nem mentették fel őket 
érvényesen, vagy anélkül, hogy művészeti, üzemi, üzleti titkot feltárnának; 

 olyan kérdésben, hogy milyen módon gyakorolták választási vagy szavazati jogukat, ha 
ennek gyakorlását a törvény titkosnak nyilvánította; 

 a hivatásos eljárásbeli képviselőket figyelmezteti arra, hogy vallomást azzal kapcsolatban is 
megtagadhatják, amit az ügyfeleik velük képviselői minőségükben bizalmasan közöltek; 

 a tanúkat figyelmezteti a vallomás indokolatlan megtagadásának következményeire (az ez 
által okozott költség megtérítése, pénzbírság kiszabása) és a hamis vallomás büntetőjogi 
következményeire. 
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40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 3/6.oldal 

 

Hatóság Szám Dátum 

                  

A bizonyításfelvételek után a közigazgatási intézkedés vezetője kihirdeti a büntetőhatározatot: 

Büntetőhatározat 
A vádlott 

      
napon 

      
időben (órától óráig) 

      
helyen 

      

A vádlott ez által a következő jogszabály(oka)t sértette meg: 

      

Ezen közigazgatási szabálysértés(ek) miatt a következő büntetést szabjuk ki: 

Pénzbírság euróban Ha ez nem hajtható be, a 
pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés 
(időtartam) 

Szabadságvesztés 
(időtartam) 

Az alábbi 
rendelkezéseknek 
megfelelően 

                        

Esetleges további pontok (pl. letartóztatásban már eltöltött idő beszámításáról, elkobzásról, polgári 
jogi igényekről): 

      

Továbbá a vádlottnak az 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 64. §-ának – VStG megfelelően a 
következőket kell megfizetnie: 

eurót a büntetőeljárás költségeihez való hozzájárulásként, ami a büntetés 10       
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40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 4/6.oldal 

 

százaléka, azonban legalább 10 euró (egy nap szabadságvesztés 100 eurónak 
felel meg); 
eurót a következő készpénzkiadások megtérítéseként 

A fizetendő végösszeg tehát (büntetés/költség/készpénzkiadás) 
euró 

Fizetési határidő: 
Ha nem nyújt be keresetet, a jelen büntetőhatározat azonnal végrehajtható. Ebben az esetben a 
végösszeg két héten belül a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk 
fizetendő be. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával a jelen büntetőhatározatot. 
Amennyiben ezen határidőn belül nem fizeti be a nevezett összeget, fizetési emlékeztetőt 
küldhetünk a teljes összegről. Ebben az esetben 5 euró átalány-költséghozzájárulás fizetendő 
meg. Ha ennek ellenére sem fizeti be az összeget, a kint lévő összeg behajtásra kerül, és 
behajthatatlansága esetén az összegnek megfelelő helyettesítő szabadságvesztés kerül 
végrehajtásra. 

Indokolás: 

      

Jogorvoslati kioktatás: 

A vádlottnak joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset a büntetőhatározat kihirdetésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk, ha a vádlott azonban a kihirdetés után legkésőbb három nappal írásbeli példányt kért, 
annak kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be nálunk. Amennyiben a 
vádlott a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a kereset 
benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként kirendelő 
határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő kirendelése 
iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak az 
elutasító határozat vádlottnak való kézbesítésével kezdődik. 

      
      

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 123 von 163

www.ris.bka.gv.at



40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 5/6.oldal 

 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
A vádlottnak joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük 
figyelembe venni, hogy a vádlott, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat 
meghozásától eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás 
megtartását nem kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük figyelembe venni, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

A büntetőhatározat kihirdetése után a vádlott 
 a büntetőhatározatból írásbeli példányt kér. 
 kereset benyújtásáról kifejezetten lemond. 
 nem tesz nyilatkozatot. 

 A jegyzőkönyv többi része hangfelvétellel készül. 

A jegyzőkönyvet 
 a jelenlévők elé tárják átolvasás céljából. 
 a jelenlévőknek felolvassák. 

 A jegyzőkönyv tartalmát más módon adják vissza, éspedig: 

A 
 jegyzőkönyv felolvasásáról, átolvasás céljából történő átadásáról 
 hangfelvétellel készült jegyzőkönyv tartalmának visszaadásáról 

lemond: 

      

 A jegyzőkönyv írásbeli példányának kézbesítését kéri: 
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40. számú 
nyomtatvány 

a VStG 43., 44. és 44a. 
§-ához 

Büntetőtárgyalási jegyzőkönyv/Büntetőhatározat 6/6.oldal 

 

 A jegyzőkönyv írásbeli példányát a következő személy(ek)nek átadják: 

      

 
A közigazgatási intézkedés vége 
      
Aláírások (elektronikusan létrehozott jegyzőkönyv esetén a személyazonosság és hitelesség igazolása elegendő): 

A közigazgatási intézkedés vezetője 
      

Vádlott 
      

Tolmács 
      

Egyéb jelenlévők 
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41. számú 
nyomtatvány 

a VStG 46. §-ához Büntetőhatározat 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Büntetőhatározat 
Ön 

      
napon 

      
időben (órától óráig) 

      
helyen 

      

Ez által Ön a következő jogszabály(oka)t sértette meg: 

      

      

A vádlott családi vagy vezetékneve és utóneve 
 valamint lakhelye 

      

-- 

-- 
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41. számú 
nyomtatvány 

a VStG 46. §-ához Büntetőhatározat 2/3. oldal 

 

Ezen közigazgatási szabálysértés(ek) miatt Önnel szemben a következő büntetést szabjuk ki: 

Pénzbírság euróban Ha ez nem hajtható be, a 
pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés (időtartam) 

Szabadságvesztés 
(időtartam) 

Az alábbi 
rendelkezéseknek 
megfelelően 

                        

Esetleges további pontok (pl. letartóztatásban már eltöltött idő beszámításáról, elkobzásról, polgári 
jogi igényekről): 

      

Továbbá a vádlottnak az 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 64. §-ának – VStG megfelelően a 
következőket kell megfizetnie: 

eurót a büntetőeljárás költségeihez való hozzájárulásként, ami a büntetés 10 
százaléka, azonban legalább 10 euró (egy nap szabadságvesztés 100 eurónak 
felel meg); 
eurót a következő készpénzkiadások megtérítéseként 

A fizetendő végösszeg tehát (büntetés/költség/készpénzkiadás) 
euró 

Fizetési határidő: 
Ha nem nyújt be keresetet, a jelen büntetőhatározat azonnal végrehajtható. Ebben az esetben a 
végösszeg két héten belül a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk 
fizetendő be. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával a jelen büntetőhatározatot. 
Amennyiben ezen határidőn belül nem fizeti be a nevezett összeget, fizetési emlékeztetőt 
küldhetünk a teljes összegről. Ebben az esetben 5 euró átalány-költséghozzájárulás fizetendő 
meg. Ha ennek ellenére sem fizeti be az összeget, a kint lévő összeg behajtásra kerül, és 
behajthatatlansága esetén az összegnek megfelelő helyettesítő szabadságvesztés kerül 
végrehajtásra. 
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41. számú 
nyomtatvány 

a VStG 46. §-ához Büntetőhatározat 3/3. oldal 

 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás/ hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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42. számú 
nyomtatvány 

a VStG 45. § (1) bek.-
éhez 

Megrovás 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Megrovás 
Ön 

      
napon 

      
időben (órától óráig) 

      
helyen 

      

Ez által Ön a következő jogszabály(oka)t sértette meg: 

      

Büntetés kiszabásától azonban eltekintünk, és helyette megrovásban részesítjük. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 45. § – VStG (1) bek. utolsó mondata 

      

      

-- 

-- 
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42. számú 
nyomtatvány 

a VStG 45. § (1) bek.-
éhez 

Megrovás 2/2. oldal 

 

Indokolás: 

      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. Amennyiben Ön a kereset benyújtásának határidején belül védő kirendelését kérelmezi, a 
kereset benyújtására rendelkezésre álló időszak akkor kezdődik, amikor az ügyvédet védőként 
kirendelő határozatot és a megtámadandó határozatot a védőnek kézbesítették. Ha a védő 
kirendelése iránti, időben benyújtott kérelmet elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló 
időszak az elutasító határozat Önnek való kézbesítésével kezdődik. 
A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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43. számú 
nyomtatvány 

a VStG 48. §-ához Büntetőrendelkezés 1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Büntetőrendelkezés 
Ön 

      
napon 

      
időben (órától óráig) 

      
helyen 

      

Ez által Ön a következő jogszabály(oka)t sértette meg: 

      

Ezen közigazgatási szabálysértés(ek) miatt Önnel szemben a következő büntetést szabjuk ki: 

Pénzbírság euróban Ha ez nem hajtható be, a pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés (időtartam) 

Az alábbi rendelkezéseknek 
megfelelően 

                  

      

A vádlott családi vagy vezetékneve és utóneve 
 valamint lakhelye 

      

-- 

-- 
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43. számú 
nyomtatvány 

a VStG 48. §-ához Büntetőrendelkezés 2/3. oldal 

 

Esetleges további pontok (pl. elkobzásról): 

      

Továbbá Önnek az 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 64. §-a (3) bek.-nek – VStG 
megfelelően a következőket kell megfizetnie: 

eurót a következő készpénzkiadások megtérítéseként 

A fizetendő végösszeg tehát (büntetés/készpénzkiadás) 
euró 

Fizetési határidő: 
Ha nem nyújt be fellebbezést, a jelen büntetőrendelkezés azonnal végrehajtható. Ebben az 
esetben a végösszeg két héten belül a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy 
nálunk fizetendő be. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával a jelen büntetőrendelkezést. 
Amennyiben ezen határidőn belül nem fizeti be a nevezett összeget, fizetési emlékeztetőt 
küldhetünk a teljes összegről. Ebben az esetben 5 euró átalány-költséghozzájárulás fizetendő 
meg. Ha ennek ellenére sem fizeti be az összeget, a kint lévő összeg behajtásra kerül, és 
behajthatatlansága esetén az összegnek megfelelő helyettesítő szabadságvesztés kerül 
végrehajtásra. 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen büntetőrendelkezés ellen fellebbezni (Einspruch). 
A fellebbezés a jelen büntetőrendelkezés kézbesítésétől számított két héten belül írásban vagy 
szóban nyújtandó be nálunk. A fellebbezésben előterjesztheti a védelmére szolgáló bizonyítási 
eszközöket. 
Ha időben fellebbez, elindítjuk a rendes eljárást; a fellebbezés ebben az esetben az 1991. évi 
közigazgatási büntetőtörvény 40. §-a – VStG értelmében igazolásnak tekintendő. 
A fellebbezés az egész büntetőrendelkezést hatályon kívül helyezi. Ez azonban akkor nem 
érvényes, ha Ön a fellebbezésben kifejezetten csak a kiszabott büntetés mértékét vagy a 
költségekről szóló döntést támadja meg. 

A fellebbezés alapján meghozott büntetőhatározatban nem szabható ki a jelen 
büntetőrendelkezésben kiszabottnál súlyosabb büntetés. 
A fellebbezés alapján meghozott büntetőhatározatban a megbüntetett személy számára előírandó 
egy a büntetőeljárás költségeihez való hozzájárulás, ami a büntetés 10 százaléka, azonban 
legalább 10 euró. 
A fellebbezés bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban 
csak akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 
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43. számú 
nyomtatvány 

a VStG 48. §-ához Büntetőrendelkezés 3/3. oldal 

 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 133 von 163

www.ris.bka.gv.at



44. számú 
nyomtatvány 

a VStG 49a. §-ához Névtelen rendelkezés (Anonymverfügung) 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Névtelen rendelkezés (Anonymverfügung) 

      napján időben (órától óráig) 

      helyen 

a következők történtek: 

Ez által a következő jogszabály(oka)t sértették meg: 

      

Ezen előírások megszegéséért a 

      

rendelet névtelen rendelkezés előírását engedélyezi. 

      

      

-- 

-- 
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44. számú 
nyomtatvány 

a VStG 49a. §-ához Névtelen rendelkezés (Anonymverfügung) 2/2. oldal 

 

Ezért a névtelen rendelkezéssel a következőket írjuk elő: 

Euró pénzbírság Az alábbi rendelkezéseknek megfelelően 

            

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 49a. §-a – VStG 

Fizetési határidő és jogorvoslati kioktatás: 

A névtelen rendelkezés nem üldözési cselekmény. Nem említhető meg hivatalos tájékoztatásban, 
és nem vehető figyelembe közigazgatási büntetőeljárásbeli büntetés kiszabásakor. 
A névtelen rendelkezés ellen fellebbezésnek nincs helye. Azonban saját választása szerint a 
következő lehetőségei vannak: 

Befizeti a büntetés összegét: 
A büntetés összegének befizetése azt eredményezi, hogy az adott cselekmény miatt végleg 
elmarad a büntetőeljárás. Akkor is befizetheti az összeget, ha nem Ön az elkövető. Ahhoz 
azonban, hogy a teljesítésnek a leírt hatása legyen, a következő feltételeknek kell kötelező 
jelleggel teljesülniük: 
A büntetés összegét a névtelen rendelkezés példányának kelte utáni négy héten belül a mellékelt 
nyugtán (befizetési utalvánnyal, befizetési megbízással) a megadott számlára kell átutalni. Az 
átutalási megbízásnak tartalmaznia kell a nyugta automatizált módszerrel olvasható, hiánytalan, 
helyes azonosító számát, és a pénzt úgy kell időben átutalni, hogy a büntetés összege a 
négyhetes határidő lejárta előtt jóvá legyen írva a számlán. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
átutalások (online banking szolgáltatás esetén is) néhány napot igénybe vehetnek. Ha az 
átutaláshoz nem a mellékelt nyugtát használja, kérjük, figyeljen arra, hogy az átutalási megbízás 
helyesen és hiánytalanul legyen kitöltve. 

 A büntetés összege a névtelen rendelkezés példányának kelte utáni négy héten belül a 
mellékelt nyugtával készpénzben is befizethető a megadott számlára. 

Ha a büntetés összegét késedelemmel fizeti be, vagy egy másik fent nevezett előfeltétel nem 
teljesül, a befizetett összeget a kiszabott pénzbüntetésbe beszámítjuk vagy – ha büntetésre nem 
kerül sor – visszafizetjük. 

Nem reagál a névtelen rendelkezésre: 
Ebben az esetben a névtelen rendelkezés a négyhetes határidő lejárta után tárgytalanná válik, és 
kötelesek vagyunk a tényállás lehetőség szerinti tisztázására, és vizsgálat indítására az elkövető 
azonosítása céljából, azaz büntetőeljárás lefolytatására. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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Hatóság 
      
      
      

 
Szerv büntetőrendelkezései 

a VStG 50. §-ának megfelelően 
 

 Blokksz.        

45. számú nyomtatvány a VStG 50. §-ához (szerv büntetőrendelkezései) 

 
Hatóság 
      
      
     Blokksz.       Folyósz.        
Szerv büntetőrendelkezése 
az 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény – VStG 50. §-ának megfelelően 
A meglévő felhatalmazás alapján pénzbírságot szedtem be 
      

 a       típusú 
           forgalmi rendszámú gépkocsi vezetőjétől.  
Oka (cselekmény):      
elkövetés helye      
       napon                          időben (órától óráig) 
A pénzbírságot megfizette 

 kp.-ben  csekkel  hitelkártyával  egyéb módon       
A pénzbírság rendeltetése:       
Kelt                  aláírás        
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46. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. és 54b.  
§-ához 

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének megkezdéséhez 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének megkezdéséhez 
A       számú       napján kelt büntetőhatározatból/büntetőrendelkezésből még a következő 
büntetés/maradékbüntetés hajtandó végre: 

Pénzbírság euróban 
      

Pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés 
      

Szabadságvesztés 
      

Ezenkívül még       euró fizetendő be az eljárás költségeihez való hozzájárulásként 
(készpénzkiadásként). 
A pénzbírság (feltehető) behajthatatlanságának okai: 

      

      

      

-- 

-- 
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46. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. és 54b.  
§-ához 

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének megkezdéséhez 

2/2. oldal 

 

 Mivel a pénzbírság ezek szerint behajthatatlan, a pénzbírság helyett az erre az esetre 
rögzített szabadságvesztés büntetése kerül végrehajtásra. 

 Mivel ezek szerint feltehető, hogy a pénzbírság behajthatatlan, a pénzbírság helyett az erre 
az esetre rögzített szabadságvesztés büntetése kerül végrehajtásra. 

Felszólítjuk, hogy a büntetést a jelen levél kézhezvételétől számított       napon belül       
-nál/-nél kezdje meg. 
Kérjük, hogy ott a hivatali órákban jelentkezzen, és a büntetés megkezdéséhez ezt a felszólítást és 
egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt hozzon magával. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 53b. és 54b. §-a – VStG 

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

A jelen felszólítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ha nem teljesíti, azzal kell számolnia, hogy a 
büntetés megkezdéséhez elővezetik. 

A pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetésének végrehajtását elháríthatja azzal, hogy 
a kint lévő pénzbírságot a jelen felszólítás kézbesítése után azonnal a mellékelt befizetési 
utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk befizeti. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával ezt a 
felszólítást. A kint lévő pénzbírság egy részének befizetése esetén a végrehajtandó 
szabadságvesztés megfelelő mértékben csökken. 
Ha Ön az elmúlt hat hónap során egy közigazgatási hatóság által kiszabott büntetés miatt már 
megszakítás nélkül hat hetet fogva tartásban töltött, kérvényezheti a büntetés végrehajtásának 
legalább hat hónappal való elhalasztását. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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47. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. és 54b.  
§-ához 

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének megkezdéséhez; szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének végrehajtása; a végrehajtó hatóság értesítése 

1/3. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének megkezdéséhez 
A       számú       napján kelt büntetőhatározatból/büntetőrendelkezésből még a következő 
büntetés/maradékbüntetés hajtandó végre: 

Pénzbírság euróban 
      

Pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés 
      

Szabadságvesztés 
      

Ezenkívül még       euró fizetendő be az eljárás költségeihez való hozzájárulásként 
(készpénzkiadásként). 
A pénzbírság (feltehető) behajthatatlanságának okai: 

      

      

      

-- 

-- 
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47. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. és 54b.  
§-ához 

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének megkezdéséhez; szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének végrehajtása; a végrehajtó hatóság értesítése 

2/3. oldal 

 

 Mivel a pénzbírság ezek szerint behajthatatlan, a pénzbírság helyett az erre az esetre 
rögzített szabadságvesztés büntetése kerül végrehajtásra. 

 Mivel ezek szerint feltehető, hogy a pénzbírság behajthatatlan, a pénzbírság helyett az erre 
az esetre rögzített szabadságvesztés büntetése kerül végrehajtásra. 

Felszólítjuk, hogy a büntetést a jelen levél kézhezvételétől számított       napon belül       
-nál/-nél kezdje meg. 
Kérjük, hogy ott a hivatali órákban jelentkezzen, és a büntetés megkezdéséhez ezt a felszólítást és 
egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt hozzon magával. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 53b. és 54b. §-a – VStG 

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

A jelen felszólítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. Ha nem teljesíti, azzal kell számolnia, hogy a 
büntetés megkezdéséhez elővezetik. 

A pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetésének végrehajtását elháríthatja azzal, hogy 
a kint lévő pénzbírságot a jelen felszólítás kézbesítése után azonnal a mellékelt befizetési 
utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk befizeti. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával ezt a 
felszólítást. A kint lévő pénzbírság egy részének befizetése esetén a végrehajtandó 
szabadságvesztés megfelelő mértékben csökken. 
Ha Ön az elmúlt hat hónap során egy közigazgatási hatóság által kiszabott büntetés miatt már 
megszakítás nélkül hat hetet fogva tartásban töltött, kérvényezheti a büntetés végrehajtásának 
legalább hat hónappal való elhalasztását. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 140 von 163

www.ris.bka.gv.at



47. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. és 54b.  
§-ához 

Felszólítás a szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének megkezdéséhez; szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének végrehajtása; a végrehajtó hatóság értesítése 

3/3. oldal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés 
büntetésének végrehajtása 
Kérjük, hogy a szabadságvesztés büntetését hajtsák végre, és erről számoljanak be. 
Kérjük, hogy haladéktalanul tájékoztassanak minket, amennyiben nevezett személy a büntetést a 
jelen levél kézbesítésétől számított két héten belül nem kezdte meg. 
Vizsgálataink alapján az a véleményünk, hogy a nevezett személy 

 képes a büntetés-végrehajtás költségeinek megtérítésére. 
 képtelen a büntetés-végrehajtás költségeinek megtérítésére. 

Melléklet 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

-- 

-- 
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48. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. §-ához Elővezetés a büntetés megkezdéséhez; a rendőrőrs értesítése 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Elővezetés a büntetés megkezdéséhez 
A       napján kelt       számú levéllel felszólítottuk, hogy az Önnel szemben kiszabott       
napos szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetését a felszólítás 
kézhezvételétől számított       napon belül kezdje meg. 
Mivel a nevezett felszólítást nem teljesítette, elővezetését kezdeményezzük. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 53b. §-a – VStG 

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

A pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetésének végrehajtását elháríthatja azzal, hogy 
a kint lévő pénzbírságot azonnal befizeti. A kint lévő pénzbírság egy részének befizetése esetén a 
végrehajtandó szabadságvesztés megfelelő mértékben csökken. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

      

      

Büntetés-végrehajtás az alábbi helyen 
      

 
      -ban/-ben 

-- 

-- 
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48. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. §-ához Elővezetés a büntetés megkezdéséhez; a rendőrőrs értesítése 2/2. oldal 

 

Melléklettel együtt megkapják: 
      

Kérjük, hogy a mellékelt értesítést a címzettnek 
adják át, és elővezetését kezdeményezzék. 
Az elővezetésnek el kell maradnia, ha nevezett 
a pénzbírságot       euró összegben 
1. befizeti, amikor elővezetése céljából érte 

mennek (kérjük az összeget a mellékelt 
befizetési utalvánnyal részünkre átutalni) 

2. bizonyíthatóan már előtte befizette 
(átutalta). 

Elővezetési idők:       
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49. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. §-ához Elővezetés a büntetés megkezdéséhez; az elővezetendő másodpéldánya 1/1. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Elővezetés a büntetés megkezdéséhez 
A       napján kelt       számú levéllel felszólítottuk, hogy az Önnel szemben kiszabott       
napos szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetését a felszólítás 
kézhezvételétől számított       napon belül kezdje meg. 
Mivel a nevezett felszólítást nem teljesítette, elővezetését kezdeményezzük. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 53b. §-a – VStG 

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

A pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetésének végrehajtását elháríthatja azzal, hogy 
a kint lévő pénzbírságot a jelen felszólítás kézbesítése után azonnal a mellékelt befizetési 
utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk befizeti. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával ezt a 
felszólítást. A kint lévő pénzbírság egy részének befizetése esetén a végrehajtandó 
szabadságvesztés megfelelő mértékben csökken. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

Büntetés-végrehajtás az alábbi helyen 
      

 
      -ban/-ben 

-- 

-- 
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50. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. §-ához Elővezetés a büntetés megkezdéséhez; a büntetés-végrehajtási hatóság 
értesítése 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Elővezetés a büntetés megkezdéséhez 
A       napján kelt       számú levéllel felszólítottuk, hogy az Önnel szemben kiszabott       
napos szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetését a felszólítás 
kézhezvételétől számított       napon belül kezdje meg. 
Mivel a nevezett felszólítást nem teljesítette, elővezetését kezdeményezzük. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 53b. §-a – VStG 

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

A pénzbírságot helyettesítő szabadságvesztés büntetésének végrehajtását elháríthatja azzal, hogy 
a kint lévő pénzbírságot a jelen felszólítás kézbesítése után azonnal a mellékelt befizetési 
utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk befizeti. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával ezt a 
felszólítást. A kint lévő pénzbírság egy részének befizetése esetén a végrehajtandó 
szabadságvesztés megfelelő mértékben csökken. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

Büntetés-végrehajtás az alábbi helyen 
      

 
      -ban/-ben 

-- 

-- 
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50. számú 
nyomtatvány 

a VStG 53b. §-ához Elővezetés a büntetés megkezdéséhez; a büntetés-végrehajtási hatóság 
értesítése 

2/2. oldal 

 

Szabadságvesztés/pénzbírságot helyettesítő 
szabadságvesztés büntetésének végre-
hajtásához megkapják: 
      

      napján kelt       számú levelünkre 
hivatkozva kérjük a szabadságvesztés 
büntetésének végrehajtását, és egy ezt követő 
beszámoló megküldését. 

 

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 146 von 163

www.ris.bka.gv.at



51. számú 
nyomtatvány 

a VStG 54b. §-ához Részletfizetési határozat 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Részletfizetési határozat 
A       napján kelt       számú büntetőhatározatnak/büntetőrendelkezésnek megfelelően 
köteles összesen       euró összeget megfizetni. 

A       napján kelt       útján nálunk       iránti kérelmet nyújtott be. 
 Fizetési könnyítés iránti kérelmét döntött ügy miatt visszautasítjuk. 
 Fizetési könnyítés iránti kérelmét elutasítjuk. 
 Kérelme alapján az összeg a következő részletekben történő befizetését engedélyezzük: 

Részösszeg euróban 
      

befizetés napja 
      

Részösszeg euróban 
      

befizetés mindenkori napja 
      

Részösszeg euróban 
      

befizetés mindenkori napja 
      

Részösszeg euróban 
      

befizetés mindenkori napja 
      

Kérjük, a következőket vegye figyelembe: 

Ha legalább két részösszeggel késedelemben van, a többi kint lévő részösszeg azonnal 
esedékessé válik és befizetendő. Nem időben történő befizetés esetén, vagy ha kiderül, hogy a 
pénzbírság teljes mértékben behajthatatlan, a pénzbírság behajthatatlansága esetére rögzített 
szabadságvesztés büntetése kerül végrehajtására. Ha kiderül, hogy a pénzbírság részben 
behajthatatlan, a pénzbírság behajthatatlansága esetére rögzített szabadságvesztés büntetésének 
megfelelő része kerül végrehajtásra. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási büntetőtörvény 54b. §-a – VStG 

      

      

-- 

-- 
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51. számú 
nyomtatvány 

a VStG 54b. §-ához Részletfizetési határozat 2/2. oldal 

 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. A büntetőhatározat 
azonban a kereset benyújtása ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. 

A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a határozatot 
meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását alátámasztó indokokat, 
a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, hogy a keresetet 
időben nyújtották-e be. 
Önnek joga van a keresetben nyilvános szóbeli tárgyalás megtartását kérelmezni. Kérjük, vegye 
figyelembe, hogy Ön, amennyiben a hatóság a keresetről szóló előzetes határozat meghozásától 
eltekint, lemond a tárgyalás megtartásának jogáról, ha a keresetben a tárgyalás megtartását nem 
kérelmezi. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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52. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás kilátásba helyezése 1/1. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Másodlagos helytállás kilátásba helyezése 
A       napján kelt       számú határozat a következő teljesítésre kötelezte: 

Ezen kötelezettségét eddig nem teljesítette. A teljesítésre egy ismételt, a jelen kilátásba helyezés 
kézbesítésétől számított       határidőt szabunk ki. 

Amennyiben kötelezettségét a nevezett határidőn belül nem teljesíti, kezdeményezni fogjuk, hogy 
a teljesítést az Ön kockázatára és költségére más személy teljesítse. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 4. §-a – VVG 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen kilátásba helyezés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

      

-- 

-- 
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53. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás költségeinek előzetes megfizetéséről szóló határozat 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Másodlagos helytállás költségeinek előzetes megfizetéséről szóló 
határozat 
A       napján kelt       számú határozat által előírt kötelezettségét       nem teljesítette. 
Ezért azt a kötelezettséget rójuk ki Önre, hogy a       napján kelt       számú levéllel kilátásba 
helyezett másodlagos helytállás költségeinek előzetes megfizetéseként a jelen határozat 
kézbesítésétől számított       napon belül fizessen be a mellékelt befizetési utalvánnyal történő 
átutalással vagy nálunk       euró összeget. Utóbbi esetben, kérjük, hozza magával a jelen 
határozatot. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 4. §-a – VVG 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 

      

      

-- 

-- 

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 150 von 163

www.ris.bka.gv.at



53. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás költségeinek előzetes megfizetéséről szóló határozat 2/2. oldal 

 

A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
Az időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

BGBl. II - Ausgegeben am 10. Dezember 2015 - Nr. 405 151 von 163

www.ris.bka.gv.at



54. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás elrendeléséről szóló határozat 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Másodlagos helytállás elrendeléséről szóló határozat 
A       napján kelt       számú határozat által előírt kötelezettségét       nem teljesítette. 
Ezért a       napján kelt       számú levéllel kilátásba helyezett másodlagos helytállást 
elrendeljük. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 4. §-a – VVG 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 

      

      

-- 

-- 
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54. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás elrendeléséről szóló határozat 2/2. oldal 

 

határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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55. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás elrendeléséről és másodlagos helytállás költségeinek 
előzetes megfizetéséről szóló határozat 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Másodlagos helytállás elrendeléséről és másodlagos helytállás 
költségeinek előzetes megfizetéséről szóló határozat 
A       napján kelt       számú határozat által előírt kötelezettségét       nem teljesítette. 
Ezért a       napján kelt       számú levéllel kilátásba helyezett másodlagos helytállást 
elrendeljük. Egyben azt a kötelezettséget rójuk ki Önre, hogy a másodlagos helytállás költségeinek 
előzetes megfizetéseként a jelen határozat kézbesítésétől számított       napon belül fizessen be 
a mellékelt befizetési utalvánnyal történő átutalással vagy nálunk       euró összeget. Utóbbi 
esetben, kérjük, hozza magával a jelen határozatot. 

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 4. §-a – VVG 

Indokolás: 
      

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 

      

      

-- 

-- 
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55. számú 
nyomtatvány 

a VVG 4. §-ához Másodlagos helytállás elrendeléséről és másodlagos helytállás költségeinek 
előzetes megfizetéséről szóló határozat 

2/2. oldal 

 

A másodlagos helytállás elrendeléséről szóló határozatot megtámadó keresetnek nincs halasztó 
hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása ellenére azonnal végrehajtható. 

A másodlagos helytállás költségeinek előzetes megfizetéséről szóló határozatot megtámadó, 
időben benyújtott és szabályszerű keresetnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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56. számú 
nyomtatvány 

a VVG 5. §-ához Kényszerítő eszköz kilátásba helyezése 1/1. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Kényszerítő eszköz kilátásba helyezése 
Tisztelt           ! 

A       napján kelt       számú határozat a következő teljesítésre kötelezte: 

Ezen kötelezettségét eddig nem teljesítette. A kötelezettséget azonban más személy sem 
teljesítheti. A teljesítésre egy ismételt, a jelen kilátásba helyezés kézbesítésétől számított       
határidőt szabunk ki. 
Ha az új határidőt nem tartja be, az alábbi kényszerítő eszközöket alkalmazzuk, hogy 
kötelezettségét teljesítse: 

Pénzbírság euróban 
      

Elzárás 
      

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen kilátásba helyezés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

      

-- 

-- 

-- 
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57. számú 
nyomtatvány 

a VVG 5. §-ához Kényszerítő eszközről szóló határozat; további kényszerítő eszköz kilátásba 
helyezése 

1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

I. Kényszerítő eszközről szóló határozat 
A       napján kelt       számú levéllel felszólítottuk arra, hogy a következő, határozatban előírt 
kötelezettségét teljesítse: 

Mivel ezen kötelezettségét eddig nem teljesítette, a nemteljesítés esetére kilátásba helyezett 
kényszerítő eszközt alkalmazzuk: 

Pénzbírság euróban 
      

Elzárás 
      

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Indokolás: 
      

      

      

      

-- 

-- 
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57. számú 
nyomtatvány 

a VVG 5. §-ához Kényszerítő eszközről szóló határozat; további kényszerítő eszköz kilátásba 
helyezése 

2/2. oldal 

 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen keresetet (Beschwerde) benyújtani. 
A keresetnek nincs halasztó hatálya, ami azt jelenti, hogy a határozat a kereset benyújtása 
ellenére azonnal végrehajtható. 
A kereset jelen határozat kézbesítésétől számított négy héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A keresetnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot és azt a hatóságot, amely a 
határozatot meghozta. A keresetnek továbbá tartalmaznia kell a jogellenesség állítását 
alátámasztó indokokat, a kérelmet és azon adatokat, amelyek szükségesek annak megítéléséhez, 
hogy a keresetet időben nyújtották-e be. 
A kereset bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban csak 
akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

II. További kényszerítő eszköz kilátásba helyezése 
A teljesítésre egy ismételt határidőt szabunk ki       -ig. 
Amennyiben ez a határidő is eredménytelenül jár le, további kényszerítő eszközt alkalmazunk 
Önnel szemben: 

Pénzbírság euróban 
      

Elzárás 
      

Jogi alap: 1991. évi közigazgatási végrehajtási törvény 5. §-a – VVG 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen kilátásba helyezés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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G1-es 
nyomtatvány 

a AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személy részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat 
A következő ügyben, amelyben Ön résztvevő személy, intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba. Meghatalmazottjával együtt is jöhet hozzánk. 
Meghatalmazott nagykorú természetes személy, jogi személy vagy bejegyzett személyegyesítő 
társaság lehet. Olyan személy, aki jogosulatlanul képvisel valakit haszonszerzés céljából, nem 
hatalmazható meg. 
Meghatalmazottjának ismernie kell a tényállást. 

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

      

      

-- 

-- 
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G1-es 
nyomtatvány 

a AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat eljárásban résztvevő személy részére 2/2. oldal 

 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen fellebbezést (Berufung) benyújtani. 
A fellebbezés jelen határozat kézbesítésétől számított két héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A fellebbezésnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot, és tartalmaznia kell egy 
indokolt fellebbezési kérelmet. 
Az időben benyújtott és szabályszerű fellebbezésnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A fellebbezés bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban 
csak akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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G2-es 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére 1/2. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kézbesítés saját kézbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Idézésről szóló határozat 
A következő ügyben intézkednünk kell: 

Kérjük, hogy személyesen jöjjön hivatalunkba, hogy ebben az ügyben mint                                       
közreműködhessen. 

Kérjük, hogy jelen idézésről szóló határozatot, egy hivatalos fényképes személyazonosító okmányt 
és a következő iratokat hozza magával: 

      

      

      

Dátum 
      

Időpont 
      

Lépcsőház/emelet/szobaszám 
      

      

-- 

-- 
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G2-es 
nyomtatvány 

az AVG 19. §-ához Idézésről szóló határozat tanúk, szakértők, tolmácsok részére 2/2. oldal 

 

Ha jelen idézésről szóló határozatnak nyomós ok nélkül (pl. betegség, fogyatékosság, 
halaszthatatlan szakmai kötelezettség, el nem halasztható turistaút) nem tesz eleget, azzal kell 
számolnia, hogy 

 kényszerítő bírságként       euró pénzbírságot szabunk ki Önnel szemben. 
 elővezetését kezdeményezzük. 

Ezért saját érdekében azonnal közölje velünk, ha a megadott időpontban nem tud eljönni, hogy azt 
adott esetben el tudjuk halasztani. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 19. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Önnek joga van jelen határozat ellen fellebbezést (Berufung) benyújtani. 
A fellebbezés jelen határozat kézbesítésétől számított két héten belül írásban nyújtandó be 
nálunk. A fellebbezésnek meg kell jelölnie a megtámadott határozatot, és tartalmaznia kell egy 
indokolt fellebbezési kérelmet. 
Az időben benyújtott és szabályszerű fellebbezésnek halasztó hatálya van, ami azt jelenti, hogy a 
határozat az eljárást lezáró határozat meghozataláig nem hajtható végre. 
A fellebbezés bármilyen technikailag lehetséges módon eljuttatható, e-mail útján azonban 
csak akkor, ha az elektronikus forgalomban nem léteznek külön előírások az eljuttatás módjára 
vonatkozóan. 

 Az elektronikus forgalomra vonatkozó technikai követelmények vagy szervezeti korlátozások 
a következő internetes oldalon vannak közzétéve: 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feladó viseli a bármely eljuttatási móddal kapcsolatos kockázatot 
(pl. hálózati veszteség, irat elvesztése). 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 
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G3-as 
nyomtatvány 

az AVG 39. §-ához Értesítés a bizonyításfelvételek lezárásáról 1/1. oldal 

 

Hatóság (cím, telefon, telefax, e-mail, adatfeldolgozási nyilvántartás, URL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szám (Kérjük, a válaszban adja meg!) Ügyintéző Mellék Dátum 

                        

Értesítés a bizonyításfelvételek lezárásáról 
Tisztelt           ! 

Tájékoztatjuk a bizonyításfelvételek lezárásáról a következő ügyben, mert az eljárás állása 
megengedi a döntéshozatalt: 

A határozatot a bizonyításfelvételek eddigi eredménye alapján fogják meghozni. 

Jogi alap: 1991. évi általános közigazgatási eljárási törvény 39. és 63. §-a – AVG 

Jogorvoslati kioktatás: 

Jelen végzés ellen külön jogorvoslatnak nincs helye. Azonban egy esetleges, az ügyet lezáró 
határozat elleni fellebbezésben (Berufung) megtámadhatja. 

az engedélyező neve 
aláírás / hitelesítés / hivatalos elektronikus aláírás 

      
 

      

 

      

      

      

-- 

-- 
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