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Képregény a jogaidról a szabálysértési eljárásban

Készült a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával.

www.tasz.hu

Ha nem követtél el szabálysértést,
ne írd alá a bírságot!
Ilyenkor szabálysértési eljárás indul
ellened, amiben védekezhetsz.

HELYSZÍNI BÍRSÁG
Helyszíni bírságot akkor kaphatsz,
ha elismered, hogy elkövetted a
szabálysértést!

Ha aláírod a bírságot,
akkor azt mindenképpen
ki kell fizetned vagy le
kell dolgoznod!
A helyszíni bírság 5 és 50 ezer Ft
között lehet. A szabálysértési
eljárásban kiszabható bírság
5 és 300 ezer Ft között lehet.

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS 1.
A hatóság köteles elmondani,
hogy szerintük mit követtél el,
és hogy milyen bizonyítékaik
vannak.

A rendőrség, a bíróság
vagy más hatóság fog
foglalkozni az ügyeddel.

Nem neked kell bizonyítanod,
hogy ártatlan vagy! A hatóságnak
kell bizonyítania, hogy te követtél
el szabálysértést.

Nem vagy köteles vallomást tenni!
Dönthetsz úgy is, hogy csak egyes
kérdésekre válaszolsz.

Nem vagy köteles igazat
mondani, de mást ne vádolj
hamisan!

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS 2.

Megnézheted az ügy iratait,
másolatot kérhetsz.

Jelen lehetsz akkor, amikor
meghallgatják a tanúkat,
és kérdezhetsz is tőlük.

Te is megmondhatod, hogy
kit hallgassanak meg.

Ha valamit nem
értesz, kérdezz!

Meghatalmazhatsz
bárkit, aki már elmúlt
18, hogy képviseljen
téged az eljárásban.

KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS – MEGÁLLAPODÁS A SÉRTETTEL
Ha a szabálysértést valaki
ellen követted el (például
megloptál valakit)...

..akkor megállapodhattok
abban, hogy jóvá teszed
a dolgot.

Ha a sértett is beleegyezik
az eljárásba, akkor megállapodhattok egymással.

A hatóságtól először fogsz
kapni egy levelet, hogy
hozzájárulsz-e a közvetítői
eljáráshoz.
Azaz hajlandó lennél-e a
jóvátételre. Erre a levélre
8 napon belül kell írásban
válaszolnod.

A megállapodásban leírjátok,
hogy pontosan hogyan fogod
jóvá tenni azt, amit csináltál.

Ha teljesíted azt, amiben
megállapodtatok, nem
fognak megbüntetni.

MILYEN BÜNTETÉST KAPHATSZ?
PÉNZBÍRSÁG

A pénzbírság 5
és 300 ezer ft
között lehet.

KÖZÉRDEKŰ MUNKA

A közérdekű munkát szabadidőben
(például hétvégén) kell végezni.

A pénzbírságot 30 napon
belül kell befizetni. Eddig
a határidőig kérheted azt
is, hogy:...

...6 hónap múlva kelljen
csak befizetned, vagy
részletekben fizethesd be.

Lehet, hogy közérdekű
munkát szabnak ki rád,
ha hozzájárultál ehhez.
Ez legalább 6 óra,
legfeljebb 180 óra
munkát jelent.

A közérdekű munka
teljesen más, mint a
közmunka, ezért nem
jár fizetés.

Nem zárhatnak börtönbe
szabálysértés miatt, ha:

MILYEN BÜNTETÉST KAPHATSZ?
BÖRTÖN (ELZÁRÁS)

Ha a behívó alapján nem jelensz
meg a börtönnél, a rendőrség
fog bevinni!
Ennek a költségét ki kell fizetned!

Fogyatékkal élsz, kórházban
fekszel vagy, legalább 12 hetes
terhes vagy.

14 év alatti gyerekedet egyedül
neveled, vagy egyedül ápolod
rokonodat.

Börtönbe csak
a bíróság zárhat
téged.
Legfeljebb 60 napra
zárhatnak be egy
szabálysértésért.

Ha bármelyik igaz rád,
akkor erről mutass be
papírt a hatóságnak!

HA NEM FIZETED BE A BÍRSÁGOT
Ha 30 napon belül
nem fizeted be a
bírságot,...

Elkerülheted a börtönt,
ha ledolgozod a bírságot
közérdekű munkával...

5 ezer Ft bírság helyébe
1 napi börtön lép.
Tehát, ha 30 ezer Ft volt
a bírság, akkor 6 napra
fognak bezárni.

...akkor börtönbe
fognak zárni!

Bármikor befizetheted a bírságot,
akár a börtönben is.
Ilyenkor el kell, hogy engedjenek.

...ehhez menj el a volt
munkaügyi központba,
a bírság átvételétől
számított 33 napon
belül.

HOGYAN FELLEBBEZHETSZ?
HA NEM HALLGATTAK MEG AZ ELJÁRÁSBAN

HA MEGHALLGATTAK AZ ELJÁRÁSBAN
Ha azzal sem értesz
egyet, 8 napon belül
fellebbezhetsz.

A meghallgatás után
új határozatot fognak
hozni.

A határozat ellen 8 napon
belül fellebbezhetsz.

A határozat átvételétől számított
8 napon belül kérheted írásban,
hogy személyesen hallgassanak
meg.
Ha szeretnél a bíróság előtt személyesen
védekezni, akkor írd bele a fellebbezésbe,
hogy tartsanak tárgyalást.

HA 14 ÉS 18 ÉV KÖZÖTT VAGY
Akkor kaphatsz bírságot
vagy közérdekű munkát,
ha abba beleegyezel.

A helyszíni bírság max.
25 ezer Ft lehet.

A pénzbírság max.
100 ezer Ft lehet
Ha egyiket sem vállalod,
akkor kisebb szabálysértésekért csak figyelmeztetést kaphatsz.

Viszont komolyabb szabálysértésért
akár börtönbe is kerülhetsz. Ezért
ilyenkor érdemes elvállalni a bírság
kifizetését, vagy a közérdekű munkát.

Közérdekű munkára csak
akkor ítélhetnek, ha elmúltál
16 éves. A pénzbírságot is csak
16 év fölött tudod ledolgozni.

Legfeljebb 30 napra
zárhatnak be egy
szabálysértés miatt.

Legfeljebb 72 óráig lehetsz őrizetben,
ezalatt bíróság elé kell állítsanak.

ŐRIZET
A rendőrség őrizetbe vehet, ha:...
Ha őrizetbe vesznek, értesíteniük
kell az általad megadott személyt.

...börtön is járhat a szabálysértésért, és
tettenérnek, vagy 48 órán belül elfognak.

Ha nincs ügyvéded, akkor ilyenkor
ügyvédet rendelnek ki neked.

HASZNOS INFORMÁCIÓK, ELÉRHETŐSÉGEK
ÁLLAMI SZERVEK

JOGVÉDŐ CIVIL SZERVEZETEK

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - minden járási hivatalban
Hátrányos helyzetű emberek kérhetnek ingyenes
jogi segítséget ettől az állami szervtől.
A jarasinfo.gov.hu oldalon megkeresheti lakóhelye/
tartózkodási helye szerinti járási hivatal elérhetőségét.

Magyar Helsinki Bizottság
Tel.: (36-1) 321-43-23, 321-43-27, 321-41-41,
E-mail: helsinki@helsinki.hu

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY - minden járási hivatalban
(volt munkaügyi központ)
Ha a szabálysértési bírságot közérdekű munkával
szeretné ledolgozni, itt kell ezt elintéznie.
1818-as ingyenes telefonszámon tud segítséget kérni,
jelenleg a 3-as menüpontban.
A jarasinfo.gov.hu oldalon megkeresheti az illetékes
Foglalkoztatási Osztály elérhetőségét.

Utcajogász Egyesület
Tel.: 36-20 282-36-16
E-mail: utcajogasz@gmail.com
Társaság a Szabadságjogokért
Tel.:(36-1) 209-00-46
E-mail: jogsegely@tasz.hu, tasz@tasz.hu
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Tel.: 36-20-334-52-10
E-mail: info@szexmunka.hu

Kiadta a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 2017-ben.
1% adószám: 18067109-1-41
számlaszám: 16200216-00089166 (MagNet Bank)

