
 
A közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatos főbb változások 2011.07.01.től 

 
 

Változik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 20. §-a hatálya alá tartozó jogsértések köre. 
 

2011. július 1-jétől közigazgatási bírsággal sújtandó lesz: 
a megengedett legnagyobb sebességre, 

a biztonsági öv használatára, 
a továbbhaladás tilalmára és 

a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára 
vonatkozó rendelkezések megsértője. 

 
 

Ismét szabálysértési eljárásban kerül elbírálásra: 
 

* a gyermekbiztonsági rendszer,  
* a motorkerékpár-bukósisak és  

* a mobil rádiótelefon  
használatára vonatkozó rendelkezések megsértésének elkövetője. 

 
Cselekményük az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.rend. 54. § (1) bekezdése szerint minősülő, 

közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésnek minősül, melyet 30.000 Ft-ig terjedő 
pénzbírság kiszabásával rendel büntetni a jogalkotó.   

 



 
 

Sorszám 

A járm űvezető szervezetében a szeszes 
ital fogyasztásából származó alkohol 

tilalma („ittas vezetés”) 
 

A közúti 
közlekedés 

szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) 

KPM-BM 
együttes rendelet 

 

Bírság összege 
Ft-ban 

 

A bírságolással 
érintett cselekmény 

elkövetéséért felelőssé 
tehető 

 

Büntető pont 
 

1. 

gépi meghajtású járművet vezetőnél a 
szeszes ital fogyasztásából származó 
alkohol mértéke 0,50‰ véralkohol-

koncentrációt vagy a kilégzett levegőben 
a 0,30 mg/l-t nem haladja meg feltéve, ha 

az nem minősül bűncselekménynek 

4. § (1) bekezdés 
c) pont 

 

150.000 
 

járművezető 
 

6 
 

2. 

gépi meghajtású járművet vezetőnél a 
szeszes ital fogyasztásából származó 
alkohol mértéke 0,80‰ véralkohol-

koncentrációt vagy a kilégzett levegőben 
a 0,50 mg/l-t nem haladja meg feltéve, ha 

az nem minősül bűncselekménynek 

4. § (1) bekezdés 
c) pont 

 

200. 000 
 

8 

3. 

gépi meghajtású járművet vezetőnél a 
szeszes ital fogyasztásából származó 

alkohol mértéke a 0,80‰  véralkohol-
koncentrációt vagy a kilégzett levegőben 
a 0,50 mg/l-t meghaladja feltéve, ha az 

nem minősül bűncselekménynek 

4. § (1) bekezdés 
c) pont 

 

300. 000 
 

8 

 
 
 
 
 



 

Sorszám 

A járm űvezető szervezetében a szeszes 
ital fogyasztásából származó alkohol 

tilalma („ittas vezetés”) 
 

A közúti 
közlekedés 

szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) 

KPM-BM 
együttes rendelet 

 

Bírság összege 
Ft-ban 

 

A bírságolással 
érintett cselekmény 

elkövetéséért felelőssé 
tehető 

 

Büntető pont 
 

4. 

vezetőnél vagy hajtójánál a szeszes ital 
fogyasztásából származó alkohol mértéke 
0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a 
kilégzett levegőben a 0,50 mg/l-t nem 

haladja meg  
 

4. § (1) bekezdés 
c) pont 

 

30.000 
 

járművezető, hajtó 
 

0 
 

5. 

nem gépi meghajtású járművet vezetőnél 
vagy hajtójánál a szeszes ital 

fogyasztásából származó alkohol mértéke 
0,80‰ véralkohol-koncentrációt vagy a 

kilégzett levegőben 0,50 mg/l-t 
meghaladja 

4. § (1) bekezdés 
c) pont 

 

60. 000 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biztonsági öv használata nélküli közlekedés szabályainak változása 

 
 Bírság összege Ft-ban Elkövetett cselekményhez 

rendelt előéleti pontok 
 

a) lakott területen belül a) 15 000 3 járművezető, utazó személy 
b) lakott területen kívül b) 30 000 3 járművezető, utazó személy 
c) autóúton, autópályán c) 45 000 5 járművezető, utazó személy 

 
 

A továbbhaladás tilalmára vonatkozó rendelkezések 
 

A továbbhaladás 
tilalmára vonatkozó 

rendelkezések 

KRESZ 
 

Bírság összege Ft-ban 
 

Cselekményhez rendelt 
előéleti pontok 

A bírságolással érintett 
cselekmény elkövetéséért 

felelőssé tehető 
A forgalomirányító 

fényjelző készülék előtti 
megállási kötelezettség 

9. § (4) bekezdés 
c), d) pont 

100 000 
 

8 
Járművezető 

 A vasúti átjáró előtti 
megállásra vonatkozó 

rendelkezések 

39. § (3) bekezdés b), c), 
e), h) pont 

100 000 
 

8 

 
Részletek: 
 

• Közúti közlekedést érintő változások 2011.07.01.-től 
• Sajtóközlemény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1. napján hatályba lépő rendelkezéseiről és az ezzel 

kapcsolatos jogszabály-módosításokról 
• Pontrendszer 

 

http://www.medinafalu.hu/rendorsegi-korzeti-megbizott/dokumentumok/kozuti-kozlekedest-erinto-valtozasok-2011-07-01.pdf
http://www.medinafalu.hu/rendorsegi-korzeti-megbizott/dokumentumok/sajtokozlemeny-a-kozlekedesrol-szolo-jogszabaly-modositasokrol-2011-07-01.pdf
http://www.medinafalu.hu/rendorsegi-korzeti-megbizott/dokumentumok/a-pontrendszer-hatalya-ala-tartozo-egyeb-szabalysertesek.pdf

