


TÁJÉKOZTATÓ
A helyszíni bírságolással kapcsolatban, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján, az alábbiakról tájékoztatom.
1. Amennyiben az elkövető a szabálysértés elkövetését elismeri, és a helyszíni bírság kiszabását aláírásával tudomásul veszi, úgy jogorvoslatnak, továbbá szabálysértési eljárás lefolytatásának (feljelentés megtételének) helye nincs.
2. Fiatalkorúval szemben csak akkor szabható ki helyszíni bírság, ha annak megfizetését vállalja. Esetében nem szabható ki helyszíni bírság a törvényes képviselője jelenléte nélkül.
3. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni.
4. A helyszíni bírság meg nem fizetése esetén az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárral szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendel el.
5. A helyszíni bírság kiszabásakor a tizenhatodik életévét betöltött elkövető – választása esetén – a meg nem fizetett helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekű munkával válthatja meg, amelynek érdekében a bírság befizetésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő nyolcadik napig személyesen jelentkezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervnél.
6. A meg nem fizetett helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltása esetén az elkövető a saját költségén köteles a foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolására.
7. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos személy, napi rendszeres, életfenntartó vagy fekvőbeteg-ellátásban részesülő személy; a várandósság tizenkettedik hetét elérő nő; a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám; továbbá fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról egyedül gondoskodó személy kivételével a bíróság a meg nem fizetett és közérdekű munkával meg nem váltott helyszíni bírságot 5000 forintonként egy napi szabálysértési elzárásra változtatja át.

8. A meg nem fizetett helyszíni bírság adók módjára kerül behajtásra, ha nincs helye elzárásra történő átváltoztatásnak, vagy közérdekű munkával sem váltotta azt meg.
9. A közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén az intézkedő közúti  közlekedési előéleti pontot állapít meg, amelynek értékét a nyomtatványon rögzíti.
10. Ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyszíni alkalmazásának feltételei fennállnak, a helyszíni bírság azzal is megfizethető.
11. A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság esetén, a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy szabálysértési feljelentést tesz, ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy a helyszíni bírságot a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem fizetik meg.
12. A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság közérdekű munkával nem váltható meg.
INFORMATION
I hereby inform you that according to Act II of 2012 on the minor offences, the minor offence procedures and the registry system of the minor offences:
1. In case you admit having committed the minor offence and acknowledge the imposition of the on-the-spot fine with your signature,  there is no possibility of any legal remedy  or  proceeding. 
2. Minors may be imposed an on-the-spot fine only if they undertake its payment and only in the presence of their legal representative.  
3. The imposed on-the-spot fine shall be paid within 30 days.
4. In case of unpaid fine by a third country citizens, a ban on entry and stay will be ordered by the immigration office.   
5. In case you are over the age of 16, there is a possibility to commute an unpaid on-the-spot fine into public work, 6 hours equalling 5000 HUF. In case you choose this option, you must report in 8 days after expiry of the deadline for payment of the spot fine at the state employment body of your place of residence or stay, or, in the absence of such address, of the place where the offence was committed.


6. In case you decide to commute the fine into public work, you are obliged to obtain the occupational health certificate at your expense.  
7. The court will transform the unpaid and uncommuted fine into minor offence confinement (each 5000 HUF equals one day), with the exemption of: disabled persons defined in the provisions of the Act on the Rights of disabled persons and on the protection of equal opportunities; hospitalized person or person receiving support for sustenance (daily regular life support); women after the twelfth week of pregnancy; single parents with a child under the age of 14, tutors; and persons who take care alone of their relative who is disabled or needs permanent care, supervision.  
8. If the unpaid fine was neither commuted into public work nor is it possible to transform it into confinement, the on-the-spot fine will be enforced according to the regulations regarding taxes.
9. In case of an offence highly dangerous for road safety, the police officer will issue the adequate number of penalty points, recording it on the form imposing the on-the-spot fine.
10. If a cash-substituting payment device is available on the spot, the on-the-spot fine may be paid through that as well. 
11. In case of an on-the-spot fine imposed in the absence of the driver, the body or person imposing the fine will launch a minor offence procedure if the holder of the car does not acknowledge the imposition of the fine or the payment does not happen within 30 days from its receipt.
12. The on-the-spot fine imposed in the absence of the driver cannot be commuted into public work.
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