
Ha nem fizeti be a bírságot, 
azt ledolgozhatja közérdekű

 munkával, ellenkező esetben 
 le kell ülnie, azaz börtönbe
 (pontosabban fogházba) zárják. 

A bírságot közérdekű munkával, 
szabadidejében dolgozhatja le. 
6 óra munkával 5 000 Ft-ot dolgozhat le.

Miután megbírságolták, 38 napja van arra,
hogy elmenjen a járási hivatal foglalkoz-
tatási osztályára.

A 1818-as ingyenes telefonszámon vagy 
a www.kormanyhivatal.hu oldalon megtud-
hatja, hogy melyik járási hivatalba kell 
mennie.

Ha nincs lakcíme, 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, vagy
 ha kórházban fekszik.   

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

Súlyos közlekedési szabálysértések 
(pl. ittas vezetés) elkövetése esetén  
közlekedési büntetőpontot is kap. 
Ha közlekedési szabálysértés miatt nem 
állította meg a rendőr, hanem postán 
kapott helyszíni bírságot.

Ha ezt a bírságot a kézhezvételtől számított 
30 napon belül nem fizeti meg, ismeretlen 
személlyel szemben szabálysértési eljárás 
indul.

Ön szabálysértést 
követett el.

Ha ezt a nyomtatványt aláírja, 
azzal elismeri, hogy szabálysértést követett 
el. Ebben az esetben a bírságot be kell 
fizetnie. Miután megbírságolták, 30 napja 
van arra, hogy a bírságot befizesse. A bírsá-
got 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 döntéssel,
joga van arra, hogy nem írja alá a helyszíni
bírság nyomtatványt. Ilyen esetben
szabálysértési eljárás indul Önnel
szemben, és a bírság összege növekedhet.

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

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