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Szabálysértés miatt jogerősen kiszabott helyszíni bírság végrehajtás céljából
történő megküldése / végrehajtás visszavonása

A tájékoztató hatályos 2022.01.01-től.
Az eljáráshoz kapcsolódó jogszabályok:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény 38. § (1) bekezdés, 39. § (2) bekezdés, 99/A §, 141. § (3) bekezdés
https://njt.hu/jogszabaly/2012-2-00-00
Eljárási rend
Általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.
Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén a közterület-felügyelő helyszíni
bírságot szabhat ki.
1. Amennyiben az elkövető a jogerősen kiszabott helyszíni bírságot a jogszabályban rendelkezésre álló
határidőn belül nem fizeti meg, a helyszíni bírság végrehajtásáról az elkövető lakóhelye,
tartózkodási helye, ennek hiányában az elkövetés helye szerint illetékes általános szabálysértési
hatóság gondoskodik.
2. Abban az esetben, ha a végrehajtásra irányuló eljárás kezdeményezését követően a kiszabó szerv
észleli, hogy az elkövető a kiszabott helyszíni bírságot a jogszabályban rendelkezésre álló határidőn
belül megfizette vagy a kiszabott helyszíni bírság felülvizsgálati eljárás keretében visszavonásra
kerül, a végrehajtási eljárás visszavonása érdekében az illetékes rendőri szabálysértési hatóságot
értesíteni kell.
Az űrlap célja, hogy a hivatali tárhellyel rendelkező közterület-felügyeletek számára lehetőséget
biztosítson a szabálysértés miatt jogerősen kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság illetékes
rendőri szabálysértési hatóságokhoz (a továbbiakban: hatóság) végrehajtás céljából történő
megküldésére, vagy annak visszavonására.
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Az ismert elkövetővel szemben kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság ügyet elsősorban a
megbírságolt személy érvényes lakóhelye (településszintű címe), vagy tartózkodási helye, ennek
hiányában az elkövetés helye szerint illetékes hatóságnak kell megküldeni.
Az űrlap strukturált mezőkkel rendelkezik, amelyek megfelelő kitöltése biztosítja, hogy a meg nem
fizetett helyszíni bírság a végrehajtási eljárás lefolytatására illetékes hatósághoz automatikusan
megérkezzen.
A hatékony ügyintézés biztosítása érdekében fontos, hogy az űrlap kitöltésére és beküldésére ügyenként
külön-külön kerüljön sor.
Az ügyhöz kapcsolódóan tetszőleges számú csatolmány (de legalább 1) mellékelhető.

