TANÁCSADÁS
közlekedési ügyekben
Mielőtt hozzánk fordulna, kérem, vegye figyelembe az alábbiakat:
Amennyiben a helyszínen rendőri intézkedés vált szükségessé, a járőr az anyagot kb. 1-6
nap alatt dolgozza fel, majd Parancsnoka dönt arról, hová továbbítja az adott anyagot,
szabálysértési vagy más eljárásra. Ez is idő. Amennyiben személyi sérülés történt, akkor az
anyag hiába van készen, az orvosi látlelet és vélemény beszerzése, és csatolása szintén
idő, kb. 20-30 nap.
Így már látható, hogy amire az eljárás megindul, eltelik - tulajdonképpen érdemi intézkedés
nélkül - 30-40 nap, majd előadóhoz kerül, aki leterheltségétől függően kezeli az ügyiratot.
Idéz tárgyalásra, vagy anélkül hoz határozatot I. fokon.
Ez kb. 30-60 napot vesz igénybe. FONTOS !!!!
Csak és kizárólagosan az eljárás alá vont, azaz a felelős - vagy felelősnek vélt - személy kap
határozatot, mert neki van jogorvoslati lehetősége!
Amennyiben Ön abszolút vétlen, sajnos muszáj utána mennie a határozatnak és érdeklődnie
a baleset helye szerinti kapitányságon az eljárás állása felől, amely nem minden esetben
zökkenőmentes.

AMIRE SZÜKSÉGÜNK VAN
felelösségteljes tanácsadáshoz
Komplett helyszíni rendőri anyag - elkövetőként - eljárás alá vont személyként - joga van
megismerni az ügyének alapiratait, és azokról másolatot kérni.
Így szükséges, az alapfeljelentés, a tanúk vallomásai, a saját vallomása, ha van és készült
rendőrségi helyszínrajz, fénykép másolatok, első fokú szabálysértési határozat.
II. fokú szabálysértési határozat, Bírósági I. fokú végzés, tárgyalás tartási kérelem, stb...
Az Ön elmondása - vallomása - egy a bizonyítékként értékelhetőek közül, de szükség van a
többiek véleményének megismerésére is, és a teljes rendőri anyagra, hogy az összes iratot,
vallomást, egyéb bizonyítékot - pl. orvos vagy műszaki szakértői véleményt - is megismerjük
ahhoz, hogy felelősség teljesen tudjunk Önnek olyan tanácsot adni, amely meg fog egyezni
az eljárás végén várható döntéssel.
A teljes anyag birtokában tudjuk megmondani, érdemes-e egyáltalán belefogni akár egy 1-2
éves szabálysértési eljárásba, bírósági tárgyalásokkal. Ugyanakkor minden esetben
érdemes minket felkeresnie, amennyiben a járművezetéstől első vagy másodfokon eltiltották,
és még maradt jogorvoslati lehetősége, amelyet szeretne szakértői tanácsadás mellett
megtenni.
Ismerünk minden szükséges rendőrségi eljárás módot, szabálysértési és büntető törvényt,
eljárási jogokat és jogosultságokat.
Az idei és az elmúlt évben is 99 %-os eredményességgel dolgozunk, fordítunk meg ügyeket
a szabálysértési hatóságnál, érünk el kedvezményeket Ügyfeleink részére.
Természetesen amennyiben a baleseti helyszín megtekintése, tanúk felkutatása,
méretarányos helyszínrajz, fényképek készítése válik szükségessé, ez kitolja a munkaidőt,
és egyéb költségekkel járhat. (pl. km költségtérítés vidéki helyszínek esetében)
Előzetes igényét jelezheti email címünkön, majd csak és kizárólagosan azután fogadunk
komplett anyagot, hogy a tanácsadási megbízási szerződést megküldtük Önnek, azt aláírta
és visszaküldte részünkre. Ennek hiányában sem telefonon, sem emailban nem végzünk
tanácsadási munkát, és nem nyilvánítunk véleményt adott ügyben.

Kérem, kerüljék az olyan telefonhívásokat, amelyben bemondanak egy adott helyszínt,
elmondják a baleset bekövetkezési körülményeit munkatársunknak, és utána felelősség
kérdésében kérnek megerősítést vagy véleményt! Vizuális típusok vagyunk, látni kell
mindent az adott HELYSZÍNEN! Az ilyen irányú elutasításokért elnézést kérek előre is.
Természetesen helyszínelési - szerződéssel rendelkező Ügyfeleinknek a tanácsadás
korlátlan mennyiségben INGYENES!

DÍJAINK:
Minden megkezdett óra: 20.000.-ft+27 % áfa
1 órai munka: - iratanyagok beérkeztetése, áttanulmányozása, szakvélemény elkészítése
1 órai munka általánosságban a nem bonyolult esetek feldolgozása
Többszereplős, több szakvéleményes ügyek - több órát is igénybe vehetnek - minden
esetben előre egyeztetünk Ügyfeleinkkel
Amennyiben a baleset helyszínének megtekintésére is szükség van - kiegészítő
fényképfelvételek, méretarányos helyszínrajz elkészítése - abban az esetben az óradíj
kiegészül Budapest közigazgatási határán belül egyszeri 20.000.-ft + 27 % áfa/helyszín
díjjal, vidékre 200 ft+ 27 % áfa/ km díjjal érdemes számolni, amely nemcsak a helyszínre
vonulást, hanem az ottani munkadíjat is tartalmazza! (A km díj az oda-vissza utat, és a
szükséges autópálya matricát is tartalmazza)
Igény esetén igazságügyi orvos, gépjármű műszaki szakértői kapcsolatokat és közlekedési,
biztosítási ügyekben jártas jogi képviselőket is biztosítunk Ügyfeleinknek! Ezek díjai
eltérőek, és ezekre mi nem is tudunk választ adni, csak az adott ügyben felkeresett szakértő
vagy jogi képviselő!
Díjaink a 2020.07.01.-ei állapotot tükrözik, a változás jogát fenntartjuk.
Mielőtt bármilyen munkát megkezdenénk, egyeztetés után az írásos megbízási
szerződés aláírására és visszaküldésére van szükség. A megbízási szerződést
írásban, az email címünkön – iroda@traffic-control.hu vagy szóban kérheti telefonon a
+36303923293 számon.

Illés János ügyvezető sk.

