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A belügyminiszter
……/2013. (…………) BM
rendelete
a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás részletes szabályairól
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. A közvetítő értesítése a közvetítői eljárásra utalásról
1. § (1) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a közvetítői eljárásra utalásról szóló döntését
3 napon belül kézbesíti a közvetítői eljárás lefolytatására illetékes pártfogó felügyelői
szolgálatnak (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat). Ha a döntésnek a határidőben
történő kézbesítése akadályba ütközik, a szabálysértési hatóság vagy a bíróság – az iratok
postai úton történő megküldését megelőzően – a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében
értesítőlapot állít ki és azt haladéktalanul, de legfeljebb a döntéstől számított 3 napon belül
megküldi a pártfogó felügyelői szolgálatnak.
(2) Az értesítőlap tartalmazza
a) a szabálysértési hatóság vagy bíróság megnevezését, ügyszámát,
b) a szabálysértésnek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) szerinti
megnevezését,
c) az eljárás alá vont személy és a sértett természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
tartózkodási helyét, egyéb, rendelkezésre álló elérhetőségi adatait, nem természetes személy
sértett nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
d) a szabálysértési hatóság vagy a bíróság rendelkezésére álló, a közvetítői eljárás lefolytatása
szempontjából lényeges más adatot.
(3) Az értesítőlap aláírt példánya elektronikus úton vagy telefaxon továbbítható a pártfogó
felügyelői szolgálat számára.
2. A közvetítő kijelölése
2. § (1) Ha a szabálysértési hatóság vagy a bíróság a pártfogó felügyelői szolgálatot
közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, azt a pártfogó felügyelői szolgálat
vezetője által kijelölt, közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő (a továbbiakban:
közvetítő) folytatja le.
(2) Ha a közvetítői eljárásra utalt ügy körülményei ezt indokolják, egy ügyben több közvetítő
is kijelölhető. Ez esetben a vezető közvetítőként kijelölt közvetítő teljesíti a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
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szóló 2012. évi II. törvényben (a továbbiakban: Szabs. tv.) és e rendeletben a közvetítő
számára előírt feladatokat.
(3) A közvetítő akadályoztatása esetére vagy a megállapodásban foglaltak teljesítésére a
pártfogó felügyelői szolgálat vezetője más közvetítőt jelöl ki.
3. A közvetítői megbeszélés
3. § (1) A közvetítői megbeszélést rendszerint a pártfogó felügyelői szolgálat hivatali
helyiségében kell megtartani. Ha a közvetítő indokoltnak tartja, ettől eltérően dönthet.
(2) A közvetítői megbeszélésre történő idézésben a sértettet, az eljárás alá vont személyt,
valamint a törvényes képviselőt a közvetítő röviden tájékoztatja a közvetítői eljárás
lényegéről, jogkövetkezményeiről, valamint jogaikról és kötelezettségeikről.
4. § (1) A közvetítői megbeszélés kezdetekor a közvetítő megállapítja a sértett és az eljárás
alá vont személy személyazonosságát, és megkérdezi őket, hogy a közvetítői eljárás
lényegére, jogkövetkezményeire, valamint a jogaikra és kötelezettségeikre történt írásbeli
tájékoztatást megértették-e, nemleges válasz esetén a meg nem értett részt megmagyarázza.
(2) A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt a
szükséges részletességgel meghallgatja. A közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt
egymás jelenlétében is, és egymás távollétében is meghallgathatja. A sértett és az eljárás alá
vont személy az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban kifejtheti, és a rendelkezésére álló
iratokat is bemutathatja.
(3) Ha a sértett és az eljárás alá vont személy meghallgatására egymás távollétében kerül sor,
és lakóhelyük eltérő megyében van, az ügyben eljáró pártfogó felügyelői szolgálat vezetője
megkereséssel élhet a lakóhely szerint illetékes más megye pártfogó felügyelői szolgálatához
a meghallgatás lefolytatása érdekében.
(4) Ha a közvetítő a sértettet és az eljárás alá vont személyt egymás távollétében hallgatja
meg, az így kapott tájékoztatást közölheti a közvetítői eljárásban részt vevő más sértettel, az
eljárás alá vont más személlyel, a képviselővel azért, hogy a sértett vagy az eljárás alá vont
személy a tájékoztatásban foglaltakat álláspontja kialakításánál figyelembe vehesse. Ha a
tájékoztatást adó sértett úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem
hozható más sértett, az eljárás alá vont személy vagy képviselő tudomására, e személyek a
korlátozással érintett körben nem tájékoztathatóak. Ha a tájékoztatást adó eljárás alá vont
személy úgy nyilatkozik, hogy a tájékoztatás vagy annak valamely része nem hozható más
sértett, eljárás alá vont más személy vagy képviselő tudomására, e személyek a korlátozással
érintett körben nem tájékoztathatóak.
(5) Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, őt a közvetítő meghallgatja, és az eljárás alá vont
személy a nyilatkozatát ebben az esetben is közvetlenül a sértetthez intézi.
(6) A sértettnek – ha a törvényes képviselet kötelező, a törvényes képviselőnek is – és az
eljárás alá vont személynek, nem természetes személy sértett esetében pedig a képviseletére
feljogosított személynek a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen,
együttesen meg kell jelenniük. A jogi képviselő távolmaradása a közvetítői megbeszélés
megtartásának nem akadálya.
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4. A feljegyzés
5. § (1) A közvetítői megbeszélésről készült feljegyzésben fel kell tüntetni
a) a közvetítői eljárást végző pártfogó felügyelői szolgálat megnevezését, az ügy számát és az
eljárás alá vont személy nevét,
b) annak a szabálysértési hatóságnak vagy bíróságnak a megnevezését és ügyszámát, amely az
ügyet közvetítői eljárásra utalta,
c) a közvetítői megbeszélés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,
d) a közvetítő, a sértett, az eljárás alá vont személy, a képviselők, továbbá a közvetítői
megbeszélésen részt vett más személyek nevét, valamint
e) a megbeszélés eredményét.
(2) A feljegyzésben röviden ismertetni kell a közvetítői megbeszélés menetét akként, hogy a
jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint az eljárási szabályok megtartása
nyomon követhető legyen.
5. A szabálysértési hatóság vagy a bíróság értesítése a szabálysértési eljárás felfüggesztése
meghosszabbításának szükségességéről
6. § (1) A szabálysértési eljárás felfüggesztése meghosszabbításának szükségességéről a
közvetítő legkésőbb a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig írásban tájékoztatja a
szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.
(2) Ha a tájékoztatás határidőben történő teljesítése akadályba ütközik, a közvetítő az írásbeli
tájékoztatást megelőzően, a felfüggesztés lejártát megelőző 3. napig elektronikus úton vagy
telefaxon tájékoztatja a szabálysértési hatóságot vagy a bíróságot.
(3) A szabálysértési hatóság vagy a bíróság a szabálysértési eljárás felfüggesztése
időtartamának meghosszabbításáról 3 napon belül tájékoztatja a közvetítőt.

6. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor
Egyetértek:
Dr. Navracsics Tibor
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 2014. január 1-jétől hatályos
rendelkezései meghatározott szabálysértések, illetve egyes személyi körbe tartozó elkövetők
esetében lehetővé teszi a szabálysértési ügyekben a közvetítői eljárás lefolytatását.
Eredményes közvetítői eljárás esetén a sértett jóvátételben részesül, az eljárás alá vont
személy pedig mentesül a szabálysértési felelősségre vonás alól.
Az Országgyűlés által 2013. november 11-én elfogadott, az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Módtv.) által
módosított Szabs. tv. 250. § (2) bekezdés j) pontja felhatalmazza a szabálysértési
szabályozásért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével a
szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás, a lefolytatott közvetítői megbeszélés,
valamint a közvetítői eljárás befejezéséhez, a teljesítés ellenőrzéséhez kapcsolódó közvetítői
tevékenység részletes szabályait rendeletben szabályozza. A rendelet a felhatalmazó
rendelkezésben foglalt jogalkotási feladatnak tesz eleget.
A módosított Szabs. tv. a közvetítői feladatok ellátását a megyei, fővárosi kormányhivatalok
szervezetében működő Igazságügyi Szolgálat pártfogó felügyelőihez telepíti. A rendelet
jelentős részben a közvetítői feladatokat ellátó pártfogó felügyelők tevékenységét
szabályozza. A Szabs. tv. által a szabálysértési eljárás felfüggesztésére, és ezzel
összefüggésben a közvetítői eljárásra biztosított rövid határidőre tekintettel a rendelet több
olyan rendelkezést tartalmaz, amely a szabálysértési hatóság vagy bíróság és a közvetítő
kapcsolattartását egyszerűsíti, a kölcsönös értesítési, tájékoztatási kötelezettség teljesítését
gyorsítja.
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RÉSZLETES INDOKOLÁS
az 1. §-hoz
A közvetítői eljárás a Szabs. tv. szerint a szabálysértési hatóságnak vagy a bíróságnak a
közvetítői eljárásra utalással összefüggő döntésével indul. Figyelemmel a közvetítői eljárás
lefolytatására nyitva álló határidőkre, indokolt, hogy a közvetítő a döntést követően mielőbb
értesüljön arról és megkezdhesse közvetítői tevékenységét. A tervezet meghatározza, hogy a
szabálysértési hatóság vagy a bíróság 3 napon belül értesíti a döntésről a közvetítőt. Ha a
törvényben meghatározott értesítési kötelezettség e határidőn belüli teljesítése akadályba
ütközik, az iratok postai úton történő megküldését megelőzően, a közvetítői eljárás
megindításhoz szükséges adatokat tartalmazó értesítési lap kerül kiállításra, amelyet 3 napon
belül, szükség esetén elektronikus úton vagy telefaxon kell megküldeni a pártfogó felügyelői
szolgálatnak.
a 2. §-hoz
Rendelkezik a közvetítő, indokolt esetben vezető közvetítő kijelöléséről, a közvetítő
akadályoztatása esetére vagy a jóvátétel teljesítésének ellenőrzésére más közvetítő
kijelöléséről.
a 3-4. §-hoz
A közvetítői megbeszélés részletszabályait állapítja meg. Rendelkezik a sértett és az eljárás
alá vont személy külön-külön történő meghallgatásáról, ezzel összefüggésben a
nyilatkozatokkal kapcsolatos tájékoztatás szabályairól, valamint a megállapodás
megkötésénél jelen lévő személyekről.
az 5. §-hoz
Meghatározza a közvetítő által készített feljegyzés tartalmi elemeit.
a 6. §-hoz
A Szabs. tv. 82/H. § (6) bekezdésben meghatározott esetre vonatkozóan rövid határidővel
értesítési kötelezettséget ír elő a közvetítő számára, amely szükség esetén elektronikus úton
vagy telefaxon keresztül is teljesíthető, amely azonban nem mentesít a tájékoztatás postai
úton történő megküldésére vonatkozó kötelezettség alól.
a 7. §-hoz
A Szabs. tv. módosításához igazodóan rendelkezik a hatályba lépésről.

