Mikor nem dolgozhatja
le a bírságot?
Mikor nem zárhatják a
bírság miatt börtönbe?
• 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:

Nem dolgozhatja le a bírságot. Be kell fizetnie a
bírságot, vagy akár börtönbe is zárhatják.

• Ha olyan fogyatékossága van, ami miatt nem tud dolgozni:
• Ha legalább 12 hetes terhes:
• Ha kórházban fekszik:

Le tudja dolgozni a bírságot,
ha van munkahelye?
IGEN. A közérdekű munkát a szabadidejében kell

teljesítenie. Ha hét közben a munkahelyén van, akkor
valószínűleg hétvégén kell majd ledolgoznia a bírságot.

A közérdekű munka
ugyanaz, mint a közmunka?
NEM. A közmunkáért fizetés jár. A közmunkát
legtöbbször az önkormányzatnál kell elintézni.
Közmunkával nem tudja ledolgozni a szabálysértési
bírságot, csak közérdekű munkával.
A közérdekű munkával egy bírságot válthat ki, ezért a
közérdekű munkáért nem jár fizetés. A járási hivatalban
(régi nevén munkaügyi kirendeltségen) kell elintézni.

Nem dolgozhatja le a bírságot, de nem is zárhatják
miatta börtönbe. Be kell fizetnie a bírságot, vagy
akár a fizetéséből vagy nyugdíjából is levonhatják a
bírság összegét.

Hogyan
dolgozhatja le
a szabálysértési
bírságot?
Ha szabálysértés miatt pénzbírságot
kapott, három lehetősége van:

• kifizeti a bírságot, vagy
• ledolgozza a bírságot

közérdekű munkával, vagy

• leüli a bírságot, azaz börtönbe

(pontosabban fogházba) zárják.

Ez a tájékoztató arról szól, hogy Ön
hogyan tudja ledolgozni a bírságot
közérdekű munkával.

• Ha 14 évesnél fiatalabb gyerekét egyedül neveli:
• Ha fogyatékos vagy súlyosan beteg rokonát egyedül ápolja:
Nem zárhatják börtönbe a bírság miatt.
Be kell fizetnie vagy le kell dolgoznia a bírságot.
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Miután megbírságolták, 33 napja van arra, hogy elmenjen
a járási hivatal foglalkoztatási osztályára (régi nevén
munkaügyi kirendeltségre).

Menjen el az orvoshoz. Ő megvizsgálja, tud-e Ön dolgozni,
és milyen munkát tud végezni. Erről kiállít egy papírt, ezt
hívják foglalkoztathatósági szakvéleménynek.
A szakvéleményt őrizze meg, mert egy évig érvényes.

• Ha helyszíni bírságot kapott, a 33 napot a bírság
•
•
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A hivatalba vigye magával:
személyi igazolványát, vagy jogosítványát,
vagy útlevelét,
lakcímkártyáját, és
a bírságról szóló papírt.

•
•
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Ha települési szintű lakcíme van, akkor a településhez
tartozó járási vagy kerületi hivatalba menjen.
Ha Önnek nincs se lakóhelye, se tartózkodási helye, akkor
annak a járásnak vagy kerületnek a hivatalába menjen,
ahol elkövette a szabálysértést.

Járási hivatal
(munkaügyi kirendeltség)
Az orvosnál kapott papírral menjen vissza a járási
hivatalba, ahol kijelölnek Önnek egy foglalkoztatót (azaz
munkáltatót). Ha nem tudnak azonnal munkát adni Önnek,
akkor 30 napon belül újra be kell mennie a hivatalba.

•
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Ha a tartózkodási helye eltér a bejelentett lakóhelyétől,
akkor a tartózkodási helye szerinti járási vagy kerületi
hivatalba is mehet. A lakcímkártyáján tudja ellenőrizni,
hogy Önnek mi a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye.

Az orvosi vizsgálat 3300 forintos díját készpénzben ki kell
fizetnie. Ha az orvos úgy dönt, hogy nem dolgozhat, akkor
be kell fizetnie a bírságot, különben börtönbe is zárhatják.

Járási hivatal
(munkaügyi kirendeltség)

A hivatalból el fogják küldeni egy orvoshoz, aki
megvizsgálja, hogy tud-e Ön dolgozni. Az orvosi vizsgálat
3300 forintba fog kerülni. A hivatal felkeresése után
összesen 15 munkanapja lesz arra, hogy elmenjen az
orvoshoz és visszamenjen a kapott papírral a hivatalba.

A bejelentett lakóhelye szerinti kormányhivatal járási
hivatalába kell mennie, Budapesten ez a kerületi hivatal.
A hivatalon belül a foglalkoztatási osztályt keresse (ez a
munkaügyi kirendeltség hivatalos neve).

Az orvoshoz vigye magával:
személyi igazolványát vagy jogosítványát vagy útlevelét,
lakcímkártyáját,
TAJ-kártyáját, és
korábbi orvosi vizsgálatokon kapott
papírjait (leleteit), ha vannak.

napjától számolja.
Ha a rendőrségtől levélben kapott bírságot, a 33 napot
attól a naptól számolja, amikor átvette a levelet.
Ha a bíróságtól kapott bírságot, a 33 napot a levél
alján szereplő dátumtól számolja.

Menjen el a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
járási hivatal foglalkoztatási osztályára. A 4. oldalon
talál segítséget ahhoz, hogy pontosan melyik hivatalba
kell mennie.

Melyik járási hivatalba
(munkaügyi kirendeltségre)
kell mennie?

Orvos



A 1818-as ingyenes telefonszámon meg tudják mondani,
hogy az Ön lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, vagy
az elkövetés helyéhez melyik járási hivatal tartozik. A
menüben a járási hivatalokról szóló menüpontot kell
választania (jelenleg a 2-es menüpont).
A jarasinfo.gov.hu weboldalon is megkeresheti, hogy
pontosan hova kell mennie:

Ledolgozás
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.
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Írja be a jarasinfo.gov.hu oldalon található keresőbe
a településének nevét.
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Válassza ki a listából a települését. Ekkor megjelennek a településhez tartozó járás adatai.
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Válassza ki az osztályok közül a „Foglalkoztatási
osztályt”. Ekkor megjelenik a foglalkoztatási
osztály címe és nyitvatartása is.
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