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Melléklet a BM/855/2012. számú kormány-előterjesztéshez 

a Kormány   

……/2012. (….) Korm.  

rendelete 

 

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó helyszíni bírság, illetve a 

szabálysértési eljárás során alkalmazandó pénzbírságok összegéről, valamint a 

szabálysértéssel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról 

 
A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Ha a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott 

szabálysértések közül az 1-5. mellékletben felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott 

rendelkezések megszegésével követik el, az  1-5. mellékletben meghatározott szabálysértéshez 

rendelt összegű pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni. 

2. § 

Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6-9. mellékletben 

felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el, a 6-9. 

mellékletben meghatározott szabálysértéshez rendelt  összegű pénzbírságot, illetve helyszíni 

bírságot kell kiszabni. 

3. § 

(1) Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

a) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 

szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklet 11. pontjában a „Központi szabálysértési 

nyilvántartás” szövegrész helyébe „Szabálysértési nyilvántartás” szöveg, 

b) a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 

13.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés n) pontjában a „a tulajdon elleni szabálysértések és a 

feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel” szövegrész helyébe a „a 

szabálysértési elzárással is büntethető” szöveg 

lép. 

(3) Hatályát veszti: 

a) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 339/2010. (XII. 

28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „szabálysértési eljárás során kiszabott pénzbírság, 

valamint helyszíni bírság, továbbá” szöveg,  
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b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet 9. pontja, 

c) a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 

23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés o) pontjából a „szabálysértési” szöveg,  

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 

1.2. pontja, 

e) a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel 

kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet mellékletének 2. 

pontja, 

f) a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében a „szabálysértési” szöveg,  

g) a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 

szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 24. §  

h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) 

bekezdése, 

i) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdésében a „elbírálására, 

nyilvántartás vezetésére,”, a 38. § (7) és (8) bekezdése, 

j) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja, a 41. 

§ (1) bekezdés b) pontja, 

k) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése, 

l) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 

szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja,  

m) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) 

pontjában a „vagy akivel szemben egészségügyi tevékenység jogosulatlan végzése miatt 

szabálysértési büntetést szabtak ki,” szövegrész, 

n) a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a „[a szabálysértésekről szóló 

1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.]”, az „[SzR. 44. § (1) bek.]”, az „[SzR. 44. § (2) bek.]”, 

az „[SzR. 46. § (1) bek.]”, az „[SzR. 47. § (1) bek.]”, a „Biztonságos közlekedésre alkalmatlan 

jármű vezetése üzemképtelen fék, kormányberendezés esetében [SzR. 48. § (1) bek.];” és ebben a 

sorban a „6” pont, valamint az „[SzR. 54. § (1) bek.]” szövegrész, 

o) a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 

23.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében a „ , ideértve a vízjogi szabálysértésekkel összefüggésben 

meghatározott intézkedési lehetőséget, illetve felelősség megállapítását is” szövegrész. 
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1. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 A B C D 

Sorszám Szabs. tv. 217. § Ittas vezetés 

a szabálysértés 

elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés  

 

a helyszíni 

bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

 

 1. 

vasúti vagy légi járművet, gépi 

meghajtású vízi járművet, úszó 

munkagépet, illetve nem gépi 

meghajtású vízi járművet vezetőnél a 

szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol mértéke 0,50%o véralkohol-

koncentrációt vagy a kilégzett 

levegőben a 0,30 mg/l-t nem haladja 

meg, feltéve, ha az nem minősül 

bűncselekménynek 

Szabs. tv. 217. § a) 

pont 
30 000 60 000 

 

 

 2. 

 vasúti vagy légi járművet, gépi 

meghajtású vízi járművet, úszó 

munkagépet, illetve nem gépi 

meghajtású vízi járművet vezetőnél a 

szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol mértéke 0,50%o véralkohol-

koncentrációnál magasabb, de 

0,80%o véralkohol-koncentrációt 

nem haladja meg vagy a kilégzett 

levegőben 0,30 mg/l-nél magasabb, 

de a 0,50 mg/l-t nem haladja meg, 

feltéve, ha azok nem minősülnek 

bűncselekménynek 

Szabs. tv. 217. § a) 

pont 
40 000 80 000 

  

3. 

 vasúti vagy légi járművet, gépi 

meghajtású vízi járművet, úszó 

munkagépet, illetve nem gépi 

meghajtású vízi járművet vezetőnél a 

szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol mértéke a 0,80%o 

véralkohol-koncentrációt vagy a 

kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t 

meghaladja, feltéve, ha az nem 

minősül  bűncselekménynek 

Szabs. tv. 217. § a) 

pont 
50 000 100 000 

  

4. 

 

vasúti vagy légi jármű, gépi 

meghajtású vízi jármű, úszó 

munkagép, illetve közúton vagy a 

közforgalom elől el nem zárt 

magánúton gépi meghajtású jármű 

vezetésének olyan személynek történő 

átengedése, akinek a szervezetében 

szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol van 

 

 

Szabs. tv. 217. § b) 

pont 

 

 

50 000 

 

 

 

 

100 000 
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2. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 

 A B C D 

Sorszám 

Szabs. tv. 218. § Az 

elsőbbség és az előzés 

szabályainak megsértése 

a szabálysértés 

elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés 

 

a helyszíni bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege 

forintban 

 

1. 
 

az elsőbbségre vonatkozó 

szabályok (amennyiben a 

Szabs. tv. 219. §-ban 

meghatározott közúti 

közlekedés rendjének 

megzavarása szabálysértés 

nem állapítható meg.) 

A közúti közlekedés 

szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM-

BM együttes rendelet: a 

továbbiakban : KRESZ) 

28. § (1) és (2) 

bekezdés; 29. § (1)  

bekezdés; 31. § (5) és 

(8) bekezdés b) pont; 

42. § (1) bekezdés; 43. § 

(1) és (3) bekezdés  

30 000 70 000 

2. 

az előzésre vonatkozó 

szabályok (amennyiben a 

Szabs. tv. 219. §-ban 

meghatározott közúti 

közlekedés rendjének 

megzavarása szabálysértés 

nem állapítható meg.) 

KRESZ 14. § (1) 

bekezdés f) és g) pontja; 

34. § (8) bekezdés 

30 000 70 000 

 

 

 

 

 

3. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 

 A B C D 

Sorszám 
Szabs. tv. 220. § Engedély 

nélküli vezetés 

a szabálysértés elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés  

 

a helyszíni 

bírság összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

 

 

1. 

 

az engedélyhez kötött jármű 

vezetője nem rendelkezik 

jármű vezetésre  jogosító 

okmánnyal 

 

KRESZ 4. § (1) bekezdés 

a) pont 

 

50 000 150 000 
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2. 

az engedélyhez kötött jármű 

vezetője nem rendelkezik 

jármű vezetésre  jogosító 

kategóriával  

KRESZ 4. § (1) bekezdés 

a) pont 
40 000 80 000 

3.  

az engedélyhez kötött jármű 

vezetését olyan személynek 

adja át, aki nem rendelkezik 

jármű vezetésre  jogosító 

okmánnyal 

KRESZ 4. § (2) bekezdés 50 000  100 000 

4. 

az engedélyhez kötött jármű 

vezetését olyan személynek 

adja át, aki nem rendelkezik 

jármű vezetésre  jogosító 

kategóriával 

KRESZ 4. § (2) bekezdés  40 000 80 000 

5.  

 a járművezető  utánképzésen  

történő részvételének hiánya 

miatt szünetel a vezetési 

jogosultság 

KRESZ 4. § (1) bekezdés 

a) pont 
50.000 100 000 

4. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

Sorszám 

Szabs. tv. 221. § Érvénytelen 

hatósági engedéllyel vagy 

jelzéssel való közlekedés  

a szabálysértés elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés 

 

a helyszíni 

bírság összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

 

 

1. 

 

a jármű hatósági 

engedélyének műszaki 

érvényességi ideje több mint 

egy hónapja lejárt, de három 

hónapot nem haladta meg 

 

 

KRESZ 5. § (1) bekezdés 

c) pont 

 

30 000 70 000 

2. 

 

a jármű hatósági 

engedélyének műszaki 

érvényességi ideje több mint 

három hónapja lejárt, de hat 

hónapot nem haladta meg 

 

KRESZ 5. § (1) bekezdés 

c) pont 
40 000 80 000 

3.  

 

a jármű hatósági 

engedélyének műszaki 

érvényességi ideje több mint 

hat hónapja lejárt  

 

KRESZ 5. § (1) c) pont 50 000  100 000 

5. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 
A B C D 

Sorszám 

Szabs. tv. 223. § a 

megkülönböztető jelzést adó 

készülék felszerelésével és 

használatával kapcsolatos 

a szabálysértés elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés 

 

a helyszíni 

bírság összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege 

forintban 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

6 

 

 

 

 

szabálysértés 

 

 

1. 

 

megkülönböztető fényjelzést 

vagy a hangjelzést adó 

készülék  

 gépjárműre történő 

jogosulatlan felszerelése 

 

a megkülönböztető és 

figyelmeztető jelzést adó 

készülékek felszerelésé-

nek és használatának 

szabályairól szóló 

12/2007. (III. 13.) IRM 

rendelet 2. § (1) bekezdés 

40 000 80 000 

2. 

 

a megkülönböztető fényjelzés 

vagy a hangjelzést adó 

készülék  

közterülten gépjárműben való 

jogosulatlan birtokban tartása 

 

Szabs.tv. 223. § b) pont  30 000 70 000 

6. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 A B C D 

Sorszám 

Szabs. tv. 224. § Közúti 

közlekedési szabályok kisebb 

fokú megsértése 

a szabálysértés 

elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezés 

 

a helyszíni bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a közúti közlekedésre 

vonatkozó szabályok 

megsértése (amennyiben a 

Szabs. tv. 219. §-ban 

meghatározott közúti 

közlekedés rendjének 

megzavarása szabálysértés 

nem állapítható meg.) 

 

KRESZ 3. § (2) 

bekezdés; 14. § (1) 

bekezdés e), h)-m), o-

u), y), valamint z/1 

pont; 18. § (1) 

bekezdés c), és k) pont; 

25. § (2) bekezdés;  29. 

§ (2) bekezdés; 48. § 

(7) és (9) bekezdés  

 

30 000 

 

70 000 

 

 

KRESZ 31 § (1) – (4) 

bekezdés 

 

40 000  80 000 

 

KRESZ 33. § (2) 

bekezdés; 37. § (3) 

bekezdés b) pont 

 

50 000  

  

100 000 

 

7. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 A B C D 
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Sorszám 

Szabs. tv. 225. § Közúti 

közlekedési igazgatási 

szabályok megsértése 

a szabálysértés elkövetési 

magatartásával megszegett 

jogszabályi rendelkezés  

 

a helyszíni bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege 

forintban 

 

 

 

 

1. 

 

 

a közúti közlekedési igazgatási 

szabályok megsértése 

 

a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet  69. § (3) bekezdés; 70. 

§ (3) és (5) bekezdés; 93. § (2) 

bekezdés; ; a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi 

LXXIV. törvény 33. § (1) 

bekezdés;  

 

50 000 100 000 

 

 

 

8. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 

 A B C D 

Sorszám 

Szabs. tv. 226. § 

Víziközlekedési szabályok 

megsértése   

a szabálysértés elkövetései magatartásával 

megszegett jogszabályi rendelkezés 

 

a helyszíni 

bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

1. Hajóokmány hiánya 
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 

törvény 17. § (2) bekezdés c/pont 
30 000 70 000 

2.  

Csónak és kishajó biztonsági 

követelményeire vonatkozó 

szabályok megsértése 

a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. 

(XI.22.) NFM rendelet 1. melléklet (a 

továbbiakban: Hajózási Szabályzat) II. RÉSZ 

4.05 cikk 1-4. pont 

30 000  70 000 

3.  

Csónak és vízi sporteszköz 

használatára vonatkozó 

szabályok megszegése  

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 1. és 3.  

pont 
40 000  80 000 

4.  

őr és ügyeleti szolgálatra 

vonatkozó szabályok 

megszegése  

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 1-7 

pont 
30 000 70 000 

5.  
Hullámkeltés tilalmának 

megszegése 

Hajózási Szabályzat I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és 3. 

pont 
30 000 70 000 

6. 
Másodfokú viharjelzés 

megsértése  

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 3. és 4. 

pont 
30 000 70 000 

9. melléklet a …./2012. (…..) Korm. rendelethez 
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 A  B C D 

Sorszám 

Szabs. tv. 230. § 

Szmogriadó szabályainak 

mozgó légszennyező 

forrássokkal való megsértése 

a szabálysértés 

elkövetési 

magatartásával 

megszegett jogszabályi 

rendelkezése 

 

a helyszíni bírság 

összege 

forintban 

 

a pénzbírság 

összege  

forintban 

 

 

 

1. 

 

 

szmogriadó elrendelése 

esetén vagy annak 

megelőzése érdekében 

bevezetett, a mozgó 

légszennyező forrás 

használatára vonatkozó 

forgalomkorlátozásokat 

vagy intézkedések 

megsértése 

Szabs. tv. 230. § 40 000 80 000 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 250. § (1) bekezdés c) pontja felhatalmazást ad a 

Kormány részére, hogy meghatározza a Szabs. tv. XXVII. és a XXVIII. Fejezetben foglalt egyes 

szabálysértések esetén a pénzbírság, illetve a helyszíni bírság kötelező mértékét. 

A tervezet a közlekedésbiztonság további javítása, a balesetek súlyosságának csökkentése 

érdekében, továbbá azon szabálysértések esetében, amelyeknek gyakori elkövetésük miatt indokolt, 

a megelőzés és a kellő visszatartó hatás elérése érdekében meghatározza azokat az egyes 

szabálysértéseket, amelyek esetében a helyszíni bírságolás, illetve a szabálysértési eljárás során – 

mérlegelés nélkül – kell alkalmazni az egyes szabálysértések alapjául szolgáló jogszabályi 

rendelkezések megsértéséhez rendelt bírságösszeget.  

Az egyes elkövetési magatartások meghatározására a cselekmények elszaporodottságát és 

közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásának súlyosságát alapul véve került sor. A tervezet biztosítja, 

hogy az egyes jogsértések elkövetése esetén a szubjektív elemeket kizárva kizárólag a cselekmény 

társadalomra való veszélyességi fokát, a közlekedési szabályok gyakoriságára figyelemmel kerüljön 

sor a bírság kiszabására. A meghatározott összegű pénzbírság alkalmazása hozzájárul a 

jogbiztonság erősítéséhez is, mivel mindenki előtt ismertté válik, hogy az adott szabálysértés esetén 

milyen összegű bírság kiszabására kerül sor.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

az 1-2. §-hoz 

 

A tervezet felsorolja a Szabs. tv. XXVII. és XXVIII. Fejezetében szereplő szabálysértési 

tényállások közül azokat, amelynek elkövetése esetén meghatározott összegű bírságot kell kiszabni, 

továbbá rendelkezik annak mértékéről.  

 

a 3. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést valamint technikai jellegű pontosításokat tartalmaz. 

 


