
SZABÁLYSÉRTÉS ELKÖVETÉSE

Intézkedések Büntetések

Mediáció

● Figyelmeztetés
● Elkobzás
● Járművezetéstől eltiltás
● Kitiltás

● Helyszíni bírság
● Pénzbírság
● Közérdekű munka
● Szabálysértési elzárás

Bejelentkezés az 
illetékes munkaügyi 

kirendeltségen

Büntetésként kiszabott 
Közérdekű munka

Pénzbírság helyébe lépő 
közérdekű munka

● 8 napon belül

● 30+8 munkanapon 
belül

15 munkanapon belül Bejelentkezés elmulasztása

Foglalkoztathatósági 
szakvélemény 
beszerzése

Szabálysértési elzárás

Megfizetésére a jogerőre emelkedés követő 30 napon 
belül a határozathoz mellékelt csekken, vagy banki átuta-
lással a határozatban rögzített számlaszámra van lehe-

tőség. Mindkét esetben közleményként fel kell tüntetni a 
kiszabó bíróság/szabálysértési hatóság megnevezését,

a határozaton szereplő ügyszámot.

Megfizetésére a jogerőre emelkedés követő 30 napon 
belül a kiszabáskor átadott csekken van lehetőség, 

közleményként a helyszíni bírság sorszámának fel-
tüntetésével. Csekket – annak hiánya esetén

 – a helyszíni bírságot kiszabó rendőrkapitányságnál 
lehet igényelni.



KÖZÉRDEKŰ MUNKA SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN

Közérdekű munka büntetés végrehajtása
Szabálysértési eljárásban

Ha közérdekű munkát szabtak ki
A határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül (nem munkanap)kell
jelentkezni (ha valaki nem veszi át a határozatot nem mentesül, a hatósága 
második postázás után úgy tekint, mintha megkapta volna)

Helyszíni bírságot szabtak ki
A helyszíni bírság befizetésére rendelkezésére álló határidő alatt vagy
Vagy azután legkésőbb 8 munkanapon belül kell jelentkezni.

Pénzbírságot szabtak ki és az közérdekű munkára 
átváltható
A pénzbírság befizetésére rendelkezésre álló határidő alatt, vagy azt 
követően 8 munkanapon belül kell jelentkezni.

Ha valaki nem tartja be a határidőket, közérdekű munkára nincs lehetőség. Igazolási kérelmet
elő lehet terjeszteni, ha alapos oka van annak, hogy valaki nem tudott határidőben jelentkezni
(például kórházban volt és erről van igazolása is)

Mit kell vinni:
• személyazonosságot igazoló iratot
• az ügyben született határozatot

Nem vehet részt közérdekű munkában az, aki
• fogyatékos személy
• napi rendszeres, életfenntartó vagy fekvőbeteg-ellátásban részesül
• a várandósság tizenkettedik hetét elérő nő
• 14 évesnél fiatalabb gyermekét egyedül neveli
• egyedül gondoskodik folyamatos ápolást, felülgyeletet igénylő hozzátartozójáról
• a határozat meghozatalakor 16 évesnél fiatalabb volt.

Erről nyilatkozni kell a munkaügyi kirendeltségen. Aki hivatkozik valamelyik pontra, az közérdekű 
munkát nem végezhet és szabálysértési elzárást sem tölthet (kivéve a 16 évesnél fiatalabbak, akik
elzárhatóak), viszont a fizetés alól nem menetsül, a bírságot adók módjára be fogják hajtani 
(levonják a számlájáról).
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FOGLALKOZTATHATÓSÁG SZAKVÉLEMÉNY

A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI SZAKVÉLEMÉNYT EGY NYOMTATVÁNYON KÉSZÍTI EL AZ ORVOS.

A közérdekű munkára való jelentkezést követő 15 munkanapon belül 
foglalkoztathatósági szakvéleményt kell készíttetni és bemutatni az illetékes
munkaügyi hivatalnál.

30

Amennyiben az elkövető a foglalkoztathatósági szakvélemény elkészítésének 
költségét nem tudja kifizetni, kérhet mentességet a szabálysértési hatóságnál.

A foglalkoztathatósági szakvélemény költsége közérdekű munka büntetés kiszabása
esetén 1900,- forint, melyet az állam visel, kiszabott pénzbírság, vagy helyszíni bírság 
közérdekű munkával történő megváltása esetén pedig 3300,- forint, melyet az elkövető
visel.
A foglalkoztathatósági szakvéleményt 
a) a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerződött foglalkozás-
egészségügyi szolgáltató,
b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi
szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy
c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező – háziorvos
készíti el.
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KIJELÖLIK A FOGLALKOZTATÓT
A FOGLALKOZTATHATÓSÁGI SZAKVÉLEMÉNY ALAPJÁN

Ha nem sikerül kijelölni, 30 naponta vissza kell menni új kijelölésért.

15

EGY HÉTEN BELÜL FEL KELL VENNI A KAPCSOLATOT
A KIJELÖLT FOGLALKOZTATÓ KÉPVISELŐJÉVEL

7

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA TELJESÍTÉSÉT MEG KELL KEZDENI
A KIJELÖLÉSTŐL SZÁMÍTOTT 2 HÉTEN BELÜL

14

A LEDOLGOZOTT ÓRÁKAT A MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNÉN A NYILVÁNTARTÓ LAP 
KITÖLTÉSÉVEL IGAZOLJÁK LE. EZT A KIRENDELTSÉGRE KELL VISSZAVINNI, ÉS A 

KIRTENDELTSÉG JELZI  A HATÓSÁGOKNAK, HOGY MEGTÖRTÉNT A BÍRSÁG 
KIVÁLTÁSA.
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