MIT KELL TUDNI A
SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL?
Helyszíni eljárás
Ha szabálysértés elkövetésén rajtakapnak és elismered azt, helyszíni bírságot szabhatnak ki ellened.
Helyszíni bírságot a rendőrség, bizonyos esetekben a vámhatóság, a közterület-felügyelő, a közlekedési hatóság ellenőre, a mezőőr, a halászati őr,
a természetvédelmi őr stb. is kiszabhat.
t Ha elismered, hogy elkövetted a szabálysértést,
alá kell írnod a bírságot. Ebben az esetben itt
lezárul az eljárás, nincs lehetőséged fellebbezni! Mielőtt aláírod, mindenképp ellenőrizd az
összeget!
A helyszíni bírság összege 5.000 Ft és 50.000
Ft között lehet (de ha 6 hónapon belül ez már
a második szabálysértésed, úgy 70.000 Ft is
lehet!).
Bizonyos közlekedési szabálysértések esetén
fix mértékű helyszíni bírságot szabnak ki. Vigyázat! Ha 6 hónapon belül ilyen szabálysértés miatt már kaptál helyszíni bírságot:
2. elkövetésnél 2x-es lesz a bírság összege
3. elkövetésnél 3x-os lesz a bírság összege
t Ha bizonyítékaid vannak arra, hogy nem követted el, ne ismerd el a szabálysértés elkövetését,
ne írd alá a bírságot! Ebben az esetben a hatóság feljelentést tesz, elindul az eljárás.
Ilyenkor, ha elzárással nem büntetendő szabálysértésről van szó, akkor a helyszínen a szabálysértési hatóság elé idézhetnek 5 napon belüli
időpontra.

Rendes eljárás
Ha nem történt helyszíni bírságolás, feljelentés
alapján indul az eljárás.
A szabálysértési eljárást a kormányhivatal (korábban a jegyző), a rendőrség, a vámhatóság, vagy a
bíróság folytatja le.
Ha ellened indul eljárás, kérheted, hogy mutassák
meg az iratokat és a bizonyítékokat. Kérdezhetsz,
bizonyítékaidat (tanú, irat, fotó, felvétel stb.) felhasználhatod, ügyvédet vehetsz igénybe, megtámadhatod a határozatot.
Az eljárás végén vagy büntetést szabnak ki, vagy
megszüntetik az eljárást.

MILYEN BÜNTETÉSEKET SZABHAT KI
A SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁG?
Pénzbírság
A feljelentés alapján indult eljárásokban nem
helyszíni bírságot, hanem pénzbírságot szabhatnak ki.
A pénzbírság összege 5.000 - 300.000 Ft között
lehet.
Bizonyos közlekedési szabálysértések esetén fix
mértékű pénzbírságot szabnak ki, amely a fix mértékű helyszíni bírság duplája.
30 napos határidő alatt kell megfizetni.
Mi történik, ha nem fizeted meg a pénzbírságot/helyszíni bírságot 30 napon belül?
A bíróság tárgyaláson a bírságot elzárásra változtatja át, kivéve, ha vállalod, hogy ledolgozod a büntetést közérdekű munkában és ezt a
szándékodat a fizetési határidőt követő 3 munkanapon belül jelzed az állami foglalkoztatási
szervnél (volt munkaügyi központ)!

5.000 Ft pénzbírságot/helyszíni bírságot
1 nap elzárásra, illetve 6 óra közérdekű
munkára változtatnak át. Tehát, ha például
30.000 Ft-os helyszíni bírsággal sújtottak, és
nem tudod megfizetni, az 6 nap (6x6 óra) közérdekű munkára, illetve 6 nap elzárásra változtatható át.
Szabálysértési elzárás
Időtartama: legfeljebb 60 nap lehet (bele kell
számítani a szabálysértési őrizet és a négy órát
meghaladó előállítás időtartamát). Elzárást csak
bíróság szabhat ki!
Elzárást nem lehet kiszabni azzal szemben, aki:
tGPHZBUÏLPTT[FNÏMZ
tLØSIÈ[JGFLWǮCFUFHFMMÈUÈTCBOSÏT[FTàMǮT[FNÏMZ
tUFSIFTTÏHÏOFLIØOBQKÈUFMÏSǮOǮ
tÏWFOBMVMJHZFSFLFUFHZFEàMOFWFMǮT[àMǮ
t  BLJ GPHZBUÏLPT  WBHZ GPMZBNBUPT ÈQPMÈTU JHÏOZMǮ
hozzátartozójáról egyedül gondoskodik

Közérdekű munka
Heti legalább egyszer, pihenőnapon, vagy szabadidőben díjazás nélkül kell végezni.
*EǮUBSUBNBØSBoØSBLÚ[ÚUUMFIFU
Egy napi közérdekű munka 6 óra munkavégzést
jelent.
Egyéb büntetések:
Kevésbé súlyos esetekben lehet, hogy büntetés
helyett csak figyelmeztetést kapsz.
Egyes közlekedési szabálysértéseknél járművezetéstől eltiltást is kiszabhatnak.
A szabálysértésben érintett dolgot elkobozhatják.
Egyes szabálysértéseknél kitilthatnak egy bizonyos helyszínről (pl. sportesemény helyszínéről).

VISSZAESÉS! Ha 6 hónapon belül a harmadik
szabálysértést követed el, súlyosabb büntetést
kaphatsz. Ebben az esetben az elzárás akár 90
nap is lehet, és a pénzbírság akár 450.000 Ft.
Ha fiatalkorú (14-18 év közötti) vagy: Csak akkor
lehet pénzbírságot kiszabni, ha vállalod annak megfizetését. Az elzárás legfeljebb 30 nap lehet. KözérEFLǻNVOLÈUDTBLÏWFOGFMàMMFIFULJT[BCOJ

MIT TEHETSZ A BÜNTETÉS ELLEN?
Ha nem értesz egyet a döntéssel (nem te követted el a szabálysértést, vagy túlzottnak tartod a
büntetést) a következőket teheted (kivéve helyszíni bírság esetén):
Ha anélkül döntött a hatóság, hogy téged nem
IBMMHBUPUU NFH   OBQPO CFMàM LÏSIFUFE B NFHhallgatást.
A meghallgatás alapján hozott döntés ellen a közMÏTUǮMT[ÈNÓUPUUOBQPOCFMàMkifogást tehetsz.
A kifogásba bele kell írni annak okát. Ha szeretnéd,
hogy legyen tárgyalás, akkor azt is bele kell írni.
Ha a kifogás alapján a hatóság maga megváltozUBUKBBEÚOUÏTÏU EFF[[FMTFNÏSUFT[FHZFU OBpon belül ismét kifogást tehetsz. Ez az újabb kifogás csak a megváltoztatott részre vonatkozhat.
Ha a hatóság maga nem változtatja meg a döntését, akkor a bíróság fogja elbírálni a kifogást.
Ha a szabálysértés miatt bíróság járt el, és nem
UBSUPUU UÈSHZBMÈTU  BLLPS  OBQPO CFMàM UÈSHZBMÈT
megtartását kérheted. A tárgyalás alapján hozott
EÚOUÏTFMMFOOBQPOCFMàMGFMMFCCF[ÏTTFMÏMIFUT[

Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó
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