
Ha nem fizette be a bírságot, 
 azt ledolgozhatja közérdekű
 munkával, ellenkező esetben 
 le kell ülnie, azaz börtönbe
 (pontosabban fogházba) zárják 
 
A bírságot 5000 forintonként 6 óra 
közérdekű munkával, szabadidejében 
dolgozhatja le. 

A helyszíni bírság kiszabásától számított 
38 napban kezdeményezheti a bírság 
ledolgozását személyesen, a lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási 
kormányhivatalban vagy Budapesten 
a kerületi kormányhivatalokban 
(a 1818-as ingyenes telefonszámon vagy 
 a www.kormanyhivatal.hu- oldalon 
a megyei hivatalokat kiválasztva a járási 
aloldalakon tájékozódhat az ügyében 
illetékes munkaügyi hivatal címéről). 

Ha nincs lakóhelye, akkor az elkövetés 
helye szerint illetékes kormányhivatalban 
kell jelentkeznie. 

A közérdekű munkavégzés feltétele egy 
orvosi vizsgálat, mely dönt arról, hogy 
munkára alkalmas-e, ennek az orvosi 
vizsgálatnak a pár ezer forintos költségét 
Önnek kell állnia. 

Menjen el a megadott helyre a megjelölt 
időben, és ott dolgozza le a bírságot. Vigye 
magával azokat a papírokat, amiket a 
hivatalban kapott. 

Ha a bírságnak csak egy részét dolgozza le, 
a maradék részt be kell fizetnie, vagy akár 
börtönbe is zárhatják. 

Nem dolgozhatja le a bírságot, ha
 nem szabálysértés, hanem például  
 bűncselekmény miatt büntették meg,
 ha 16 éves vagy annál fiatalabb, 
 ha közlekedési szabálysértés miatt  
 nem állította meg a rendőr, hanem  
 postán kapott helyszíni bírságot. 
 
Ezekben az esetekben be kell fizetnie 
a bírságot, vagy akár börtönbe is zárhatják.

Nem zárhatják börtönbe, ha 
 14 évesnél fiatalabb gyermekét   
 egyedül neveli, 
 ha fogyatékos vagy súlyosan beteg  
 rokonát egyedül ápolja 

Nem dolgozhatja le a bírságot, de 
nem is zárhatják börtönbe, ha 
 olyan fogyatékossága van, ami miatt  
 nem tud dolgozni,     
 ha legalább 12 hetes terhes,
 ha kórházban fekszik.   

Ilyenkor a fizetéséből vagy a nyugdíjából is 
levonhatják a bírság összegét. 

Súlyos közlekedési szabálysértések 
(pl. ittasvezetés) elkövetése esetén  
közlekedési büntetőpontot is kap.  

Ha Önt közlekedési szabálysértés miatt 
bírságolták meg, és nem volt ott, a bírság 
nem dolgozható le. 

Ha ezen bírságot a kézhezvételtől számított 
30 napon belül nem fizeti meg, ismeretlen 
személlyel szemben szabálysértési eljárás 
indul.
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Ön szabálysértést 
követett el.

Ha ezt a nyomtatványt aláírja, 
azzal elismeri, hogy szabálysértést követett 
el. Ilyenkor a bírságot be kell fizetnie 
a rendőrségnek. 
Miután megbírságolták, 30 napja van arra, 
hogy a bírságot befizesse. A bírságot egyes 
megyékben bankkártyával is ki lehet fizetni. 
 

Ha Ön még nincs 18 éves,
csak abban az esetben szabható ki 
helyszíni bírság, ha törvényes képviselője 
jelen van, és Ön a bírság megfizetését 
vállalja. 
 

Ha nem ért egyet 
a meghallgatása nélkül hozott határozattal, 
az ügyben illetékes szabálysértési 
hatóságon (rendőrkapitányságon vagy 
kormányhivatalban) kérheti, hogy 
hallgassák meg, ilyenkor új határozatot 
hoznak. 

A meghallgatást követően hozott
határozatot 8 napon belül kifogásolhatja,
és kérheti, hogy a bíróság tartson
tárgyalást az ügyében.

1



If you are not a citizen of the EU, and you do 
not pay the fine, you may be denied entry or 
residence in the country. 

If you have not paid the fine,
 you can convert your fine into public  
 work, or
 you will be detained and sent in 
 a category C prison
 
If you decide to convert the fine into public 
work, you will work 6 hours for every 5000 HUF 
of the fine, in your free time. In this case you 
need to report to the labour centre closest to 
your place of residence (or, if you do not have a 
place of residence in Hungary, where the 
offence was committed) not later than 38 days 
after they imposed the original fine on you. 
(For more information on the address of the 
closest labour centre, dial the countrywide, 
toll-free number 1818 and ask for the English 
operator). 

If you choose to convert the fine into public 
work, you will need to undergo a medical 
examination in order to obtain an occupational 
health certificate. You must obtain this docu-
ment at your own expense at a general practi-
tioner (GP). 

Go to the place and time appointed by the 
labour centre, and carry out the public work. 
Bring your documents that you got in the 
labour centre. If you only convert a part of the 
fine into public work, the rest of the fine has to 
be paid, otherwise you may be sent to jail for 
the rest of the fine. 

You cannot choose public work over paying 
a fine
 if it is a crime and not a petty   
 offence you have been fined for,
 if you are under 16, or  
 if you have committed a petty traffic  
 offence and you have not been   
 stopped by a police officer but   
 received an on-the-spot fine by mail.  
 
In the above cases you must pay the fine or you 
may be sent to jail. 

If you do not pay your fine and do not convert 
it into public work, you may be detained and 
sent to jail for the duration of 1 day for every 
5000 HUF of the fine.

You cannot be sent to jail 
 if you are a single parent with a child  
 under 14, or 
 if you are the only caretaker of a   
 family member who is disabled or   
 seriously ill. 

You cannot choose public work over paying a 
fine, but you cannot be sent in prison either, if 
 you have a disability that prevents you  
 from working,      
 you are hospitalized, or 
 you are a pregnant woman at least in  
 the 12th week of pregnancy.  
In these cases the fine will be collected from 
you as a tax (i.e. deducted from your salary or 
retirement benefits). 
If you have committed a serious petty traffic 
offence, the police officer will give an adequate 
number of penalty points. 
If you have been fined for a petty traffic 
offence, but you were not present when the 
fine was imposed, the fine cannot be converted 
into public work. 
If you do not pay that fine within 30 days, 
a petty offence procedure will be initiated 
against an unidentified person.
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You have committed 
a Petty offence 

By signing this on the 
spot-fine form 
you admit that you have committed the 
petty offence. If you sign the form, you 
agree to pay the fine within 30 days, and 
you will not be able to appeal against the 
decision later. In certain counties you may 
pay the fine also by debit card.
 
If you are under 18, 
you can only be fined on the spot if your 
legal representative is present, and you 
agree to pay the fine.  
 
If you do not agree with the 
decision, 
that was made without a hearing in your 
case, you can deny signing the on the 
spot-fine form. In this case an infringement 
procedure will be initiated against you and 
the amount of the fine may increase. 
However in the procedure, if you disagree 
with the decision, you can ask the relevant 
authority (police department or govern-
ment office) to hear your case, and a new 
decision will be made. You can object to 
the decision made after the hearing within 
8 days and initiate court hearings. 
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