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• megváltozik a közigazgatási bírsággal 

sújtandó szabályszegések köre; 

• bizonyos esetekben a bírság kiszabására 

szóban kerül sor és sor kerülhet a jármű 

visszatartására is; 

• a közigazgatási bírság mellé is társul 

előéleti pont; 

• növekszik az egyes jogsértések miatt 

adandó pontok száma.   
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A közúti közlekedési balesetek számának, a 

sérültek, különösen a halálos áldozatok 

számának további jelentős csökkentése 

érdekében, hogy 2020-ra az EU elvárásának 

megfelelően további 50 %-os áldozatszám 

csökkenés következzen be. 

Hatékony jogi eszköz a külföldi személyekkel 

szemben. 

A szabálysértési és közigazgatási eljárások 

közötti párhuzamosság megszüntetése (mindenki 

számára világos szankciórendszer bevezetése). 

3 



 Az Európai Parlament 2011. július 6-án tárgyal és 

szavaz arról az irányelvről, melynek az 

előkészítése a magyar soros elnökség alatt 

befejeződött. 

 Ez fogja a jogi alapját megteremteni annak, hogy 

egyes, a közúti közlekedés során elkövetett 

jogsértések esetén a járműnyilvántartásból 

megtudjuk a tulajdonos (üzembentartó) adatait. 
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• 2011. július 1-től közigazgatási bírsággal sújtandó lesz  

o a megengedett legnagyobb sebességre,  

o a továbbhaladás tilalmára, 

o a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából 

származó alkohol tilalmára és 

o a biztonsági öv használatára  

vonatkozó rendelkezések megsértője.  

• A létrejövő nyilvántartás alapján a bírság meg nem fizetése esetén 

utólag is visszatartható lesz a jármű.   
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• a gyermekbiztonsági rendszer,  

• a motorkerékpár-bukósisak és  

• a mobil rádiótelefon  

használatára vonatkozó rendelkezések megsértője, aki  

3.000-től - 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabásával büntetendő. 

(helyszíni bírság: 3 000 – 20 000 Ft)   
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• Előéleti pontot kell megállapítani a közigazgatási eljárás során 

• az objektív felelősség alapján, ha a bírságot a járművezetővel 

szemben szabják ki (pl. menetlevél vagy nyilatkozat alapján)  

• leállításos ellenőrzés esetén a járművezetővel 

 

• Nő a bűncselekmény és a szabálysértés miatti előéleti pontok száma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ezek eredményeként akár 2-3 súlyos szabályszegés révén elérhető a 18 pont. 
 

 

 

 

2011. 06.30-ig 2011. 07. 1-jétől 

Bűncselekménynél 6-9 9-11 

Szabálysértésnél 1-5 1-8 

Közigazgatási bírságnál - 1-8 



•

• a 410/2007-es Korm. rendelet alapján a GÉPJÁRMŰ esetén 

•
 

• Szabálysértési eljárásban a kisebb, 15-20 km/órát el 

nem érő túllépés esetén 

• figyelmeztetés   

• helyszíni bírság 

• vagy max. 30 000 Ft pénzbírság is alkalmazható 
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•

• a 410/2007-es Korm. rendelet alapján a 

GÉPJÁRMŰ esetén, leállítás nélküli esetben, 

 

•
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• Közigazgatási eljárásban a szabálysértési szankció helyett 
azt, ami nem bűncselekmény  

•  gépi meghajtású jármű vezetése esetén magasabb bírság és 

pont, 

• nem gépi meghajtású jármű vezetése esetén alacsonyabb 

bírság, 

• a bírság nagysága az alkohol koncentrációtól függő mértékű  

• Járművezetéstől eltiltás, és így vezetői engedély helyszíni 

elvétele ezen esetekben megszűnik. 

• Büntetőeljárásban (gépi meghajtású jármű vezetése befolyásolt állapotban) 

• pénzbírság (min: 75.000 Ft, maximum: 73.000.000 Ft,  

• eltiltás vagy előéleti pont (11 pont) 

• marad a vezetői engedély helyszíni elvétele 



 

Közigazgatási eljárásban 

 

Az út jellegétől függő mértékű 

 

• Bírság (mely a korábbinál magasabb mértékű) és 

• Előéleti pont a járművezető részére 
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• Az „ittas vezetés”:  

 közúti jármű vezetésével nem valósul meg, de  az 

átengedésével igen 

• A „sebesség korlátozás jelentős túllépése”:  

megszűnik 

Ezen ügyekben a járművezetéstől eltiltás lehetősége megszűnik, de az 

előéleti ponttal - szociális helyzettől függetlenül - elérhető a vezetési 

jogosultság szüneteltetése. 
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közigazgatási eljárás 

(jövő) 

szabálysértési eljárás 

(jelen) 

A bírság összege 

A koncentrációtól és a 

járműkategóriától  függően, 

jogszabályban meghatározott,  

30 000–től 300 000 Ft-ig  

terjedő konkrét összeg 

Személyre szabott, 

egyéniesített,  

3-tól 100 ezer Ft-ig terjedő 

pénzbírság 

Előéleti pont 
Gépi hajtású jármű esetén 

6, 8 pont 

Engedéllyel vezethető jármű 

esetén,5 pont, ha 

járművezetéstől eltiltás 

intézkedés alkalmazására nem 

került sor 

Járművezetéstől 

eltiltás/ vezetői 

engedély elvétele 

nincs van 
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 Sorszám A megengedett legnagyobb sebesség 

túllépésének mértéke km/órában 

 Bírság összege 

forintban 

Előéleti pontok 

száma 

 1.  50 km/óra sebességig 

   a)   15 km/óra felett 25 km/óráig a)   30 000  4 

   b)   25 km/óra felett 35 km/óráig b)   45 000  4 

   c)   35 km/óra felett 45 km/óráig c)   60 000  4 

   d)   45 km/óra felett 55 km/óráig d)   90 000  6 

   e)   55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000  6 

   f)   65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000   8 

   g)   75 km/óra felett g) 300 000   8 

 2.  50 km/óra felett 100 km/óra sebességig 

   a)   15 km/óra felett 30 km/óráig a)   30 000  4 

   b)   30 km/óra felett 45 km/óráig b)   45 000  4 

   c)   45 km/óra felett 60 km/óráig c)   60 000   4 

   d)   60 km/óra felett 75 km/óráig d)   90 000   6 

   e)   75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000   6 

   f)   90 km/óra felett 105 km/óráig f)  200 000   8 

   g) 105 km/óra felett g) 300 000   8 

 3.  100 km/óra sebesség felett 

   a)   20 km/óra felett 35 km/óráig a)   30 000  4 

   b)   35 km/óra felett 50 km/óráig b)   45 000  4 

   c)   50 km/óra felett 65 km/óráig c)   60 000  4 

   d)   65 km/óra felett 80 km/óráig d)   90 000  6 

   e)   80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000  6 

   f)   95 km/óra felett 110 km/óráig f)  200 000  8  

   g) 110 km/óra felett g) 300 000  8 
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 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 



Bírság összege Előéleti pont 

Gépi meghajtású jármű 0,5‰ 

vér, illetve 0,3 mg/l légalkohol 

értéig 
150.000 6 

Gépi meghajtású jármű  

0,51 és 0,8‰ közötti vér-, 

illetve 0,31 és 0,5 mg/l 

légalkohol érték között 

200.000 8 

Gépi meghajtású jármű 0,8‰ 

vér-, illetve 0,5 mg/l 

légalkohol érték fölött 
300.000 8 

Nem gépi meghajtású jármű 

0,8‰ vér-, illetve 0,5 mg/l 

légalkohol értékig 

 

30.000 - 

Nem gépi meghajtású jármű 

0,8‰ vér-, illetve 0,5 mg/l 

légalkohol érték fölött 
60.000 - 
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 10 

munkanap

on belül 

történő 

fizetés 

10 

munkanap

on túl 

történő 

fizetés 

 

a) lakott 

területen belül 
a) 10 000 a) 16 000 

járművezető, 

utazó személy 

b) lakott 

területen kívül 
b) 20 000 b) 32 000 

járművezető, 

utazó személy 

c) autóúton, 

autópályán 
c) 30 000 c) 42 000 

járművezető, 

utazó személy 

 

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) 40 000 5 

járművezető, 

utazó személy 



• Az útpadkán való megállási tilalom megszegése, 

 

• A járdán való megállási tilalom megszegése, 

 

• A lakott területen kívül a főútvonal úttestén való 

várakozás 

 

miatt is felelős lesz az üzembentartó. 
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(eddig még nem alkalmazott eljárási rend) 

1. Ha az elkövető személye és a tényállás kétséget kizáróan a helyszínen 

megállapítható, és az elkövető a jogsértés tényét vagy a kiszabott bírság 

összegét nem vitatja, a hatóság tagja határozathozatal nélkül szabja ki a 

bírságot.  

2. Amennyiben az elkövető a jogsértés tényét vagy a kiszabott bírság összegét 

vitatja, a rendőr közigazgatási eljárást kezdeményez. 

3. Döntését szóban közli az elkövetővel. 

4. Amennyiben az elkövető a jogsértés tényét nem vitatja, a döntéssel szemben 

fellebbezésnek helye nincs. 

• bírósági felülvizsgálati lehetősége nyílik meg 

5. A feltételek fennállása („külföldi” természetes személy, illetve cég) esetén a 

pénzkövetelés biztosítása végett jármű visszatartása függetlenül attól, hogy a 

bírság kiszabása megtörtént-e, 

• Várakozóhely kijelölése 

• Forgalmi engedély elvétele. 

6. A bírság kiszabásáról, a pénzkövetelés biztosításáról  (a jármű visszatartásáról és 

várakozóhely kijelöléséről) írásbeli tájékoztató átadása. 



 

1. Készpénzátutalási- megbízással 15 napon belül 

2. Bankkártyával a helyszínen (feltételek fennállása esetén) 

3. Készpénzzel (feltételek fennállása esetén) 
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1. A feltételek fennállása („külföldi” természetes személy és cég) esetén  

• a pénzkövetelés biztosítása végett jármű visszatartásáról való rendelkezés, ezen belül 

o várakozóhely kijelölése 
o forgalmi engedély elvétele  

 
2. A pénzkövetelés biztosításáról (a jármű visszatartásáról és várakozóhely kijelöléséről) írásbeli 

tájékoztató átadása. 

 

A visszatartás kizárólag akkor alkalmazható, ha bírság-tartozása 

• a járművezetőjének, vagy  

• a jármű üzembentartójának van.   

 

A visszatartási jog az ellenőrző hatóságot nem csak a saját eljárása esetén illeti meg. 

 

A jármű nem tartható vissza, ha 

• a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye, illetve lakóhelye a Magyar Köztársaság 
területén van és a kötelezett rendelkezik magyar adószámmal, illetve adóazonosító jellel, 
vagy 

• a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi intézmény kezességet, bankgaranciát 
vállal vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező gazdálkodó 
szervezet átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően 
igazolja. 

 21 



22 


