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TÁJÉKOZTATÓ 
 

KÉRELEM A SZABÁLYSÉRTÉSI HELYSZÍNI BÍRSÁG FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 
 
Amennyiben a szabálysértési helyszíni bírság felülvizsgálatát abból az okból kezdeményezi, mert álláspontja 
szerint a bírság kiszabása jogszabálysértő (nem követte el az adott jogsértést) kérjük, ezt a nyomtatványt 
használja. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 99/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyszíni 
bírsággal sújtott személy kérheti - a döntéstől számított harminc napon belül -, hogy a helyszíni bírságot kiszabó 
szerv vagy személy hivatalból vizsgálja felül a döntését, ha döntése az alábbiak miatt jogszabályt sért: 

 ha a jogsértés bűncselekmény,  

 ha a jogsértéssel összefüggésben jogszabály nem szabálysértési, hanem közigazgatási bírság kiszabását 
rendeli,  

 ha a szabálysértés elkövetése nem állapítható meg,  

 a cselekmény nem szabálysértés,  

 büntethetőséget kizáró ok áll fenn, 

 külön törvényben felsorolt azon esetekben, amikor a megbízhatósági vizsgálatot folytató személy 
jogszabályban meghatározott feladata ellátása során elkövetett szabálysértés miatt a felelősségre vonás 
alól mentesül, 

 a fiatalkorúval szemben kiszabott bírság meghaladja a 25 ezer forintot, 

 ha a 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál alacsonyabb 
összeg került kiszabásra, 

 nem a törvényben meghatározott mértékű bírság került kiszabásra, 

 a fiatalkorúval szembeni bírság kiszabására nem a törvényes képviselője jelenlétében került sor, 

 a közterület-felügyelő olyan szabálysértés miatt szabott ki helyszíni bírságot melyre kifejezett 
felhatalmazása nincs, 

 
Amennyiben az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni 
bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 63/2012. (IV. 2.)  Kormányrendeletben meghatározott kötelező mértékű bírságnál magasabb összeg 
került kiszabásra, a helyszíni bírságot kiszabó szerv a kormányrendeletben meghatározott bírság kiszabásával 
döntését módosítja. 
 
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy ez alapján megállapítja, hogy a döntés a helyszíni bírság 
kiszabására vonatkozó jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja.  
 
Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy azt állapítja meg, hogy a döntés módosításának vagy 
visszavonásának nem állnak fenn a feltételei, a helyszíni bírsággal sújtott személyt tájékoztatja álláspontjáról. 
 
A helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy az erre vonatkozó bejelentés megtételétől számított tizenöt 
napon belül módosítja vagy vonja vissza a döntését, illetve tájékoztatja a helyszíni bírsággal sújtott személyt. 
 


