
A szabálysértési törvénnyel kapcsolatos változások 2012. április 15.-től 
 
 
2012. április 15.-től hatályba lép az új szabálysértési 2012. évi II. törvény. A szabálysértési 
törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb kormányrendeletek honlapunkon a következő 
oldalon megtalálhatóak: 
Jogszabályi változások  
 
Az érintett törvények, illetve kormányrendeletek: 
2012.évi II. törvény: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről  
 
1999. évi LXXXIV. Törvény: A közúti közlekedési nyilvántartásról  
 
326/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról  
 
63/2012. (IV. 2.) Korm. Rendelet: 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  
 
Jelentős változásként jelenik meg, hogy a tulajdon elleni szabálysértések értékhatára 50.000 
forintra változik. 
 
Egyes szabálysértéseknél fix bírság kerül bevezetésre, amely esetén, a helyszínen intézkedő 
személy helyszíni bírságot ajánl fel, amelyet az intézkedés alá vont vagy elfogad, vagy az 
intézkedő vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményez, amely során az összeg a 
helyszíni bírság kétszerese.  
 
Újdonságként jelenik meg, hogy a helyszíni bírságot közérdekű munkában le lehet dolgozni, 
illetve a szabálysértési összeg ki nem fizetése esetén elzárás alkalmazható. 
 
A főbb fix szabálysértési összegek az alábbi táblázatokban megtekinthetőek.  
A bennük szereplő jogszabályi rendelkezések a honlapunkon megtekinthetőek. 
 

http://medinafalu.hu/rendorsegi-korzeti-megbizott.htm
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=143166.214344
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=41171.63474
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=140326.208242
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=147260.215350


1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) 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‰ 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 

15 000 30 000 

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‰ véralkohol-koncentrációnál magasabb, de 
0,80‰ 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 

20 000 40 000 

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‰ véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett 

levegőben a 0,50 mg/l-t meghaladja, feltéve, ha az nem 
minősül bűncselekménynek 

Szabs. tv. 217. 
§ a) pont 

25 000 50 000 

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 

25 000 50 000 

 



2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) 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) bekezdés; 29. § (1) bekezdés; 31. § 
(5) és (8) bekezdés b) pont; 42. § (1) 

bekezdés 

15 000 30 000 

az elsőbbségre vonatkozó 
szabályok (amennyiben a Szabs. tv. 

219. §-ban meghatározott közúti 
közlekedés rendjének megzavarása 
szabálysértés nem állapítható meg) 

KRESZ 28. § (2) bekezdés; 43. § (1) és 
(3) bekezdés 

20 000 40 000 

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 

15 000 30 000 

 

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) 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 járművezetésre jogosító okmánnyal 

KRESZ 4. § (1) 
bekezdés a) pont 

25 000 50 000 

2. az engedélyhez kötött jármű vezetője nem 
rendelkezik járművezetésre jogosító 

kategóriával 

KRESZ 4. § (1) 
bekezdés a) pont 

20 000 40 000 

3. az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan 
személynek adja át, aki nem rendelkezik 

járművezetésre jogosító okmánnyal 

KRESZ 4. § (2) 
bekezdés 

25 000 50 000 

4. az engedélyhez kötött jármű vezetését olyan 
személynek adja át, aki nem rendelkezik 

járművezetésre jogosító kategóriával 

KRESZ 4. § (2) 
bekezdés 

20 000 40 000 

5. a járművezető utánképzésen történő 
részvételének hiánya miatt szünetel a vezetési 

jogosultság 

KRESZ 4. § (1) 
bekezdés a) pont 

25 000 50 000 

 



4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez 

  A B C D 

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 műszaki érvényességi ideje több 
mint három hónapja lejárt, de hat hónapot 

nem haladta meg 

KRESZ 5. § (1) 
bekezdés c) pont 

15 000 30 000 

2. a jármű műszaki érvényességi ideje több 
mint hat hónapja lejárt, de egy évet nem 

haladta meg 

KRESZ 5. § (1) 
bekezdés c) pont 

20 000 40 000 

3. a jármű műszaki érvényességi ideje több 
mint egy éve lejárt 

KRESZ 5. § (1) 
bekezdés c) pont 

25 000 50 000 

5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez 

  A B C D 

Sorszám Szabs. tv. 223. § Megkülönböztető jelzést adó 
készülékkel kapcsolatos szabálysértés 

a szabálysértés elkövetési magatartásával megszegett 
jogszabályi rendelkezés 

a helyszíni 
bírság 

összege 
forintban 

a pénzbírság 
összege 

forintban 

1. megkülönböztető fényjelzést vagy 
a hangjelzést adó készülék 

gépjárműre történő jogosulatlan 
felszerelése 

a megkülönböztető és figyelmeztető 
jelzést adó készülékek felszerelésének és 

használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) 

bekezdés 

20 000 40 000 

2. a megkülönböztető fényjelzés 
vagy a hangjelzést adó készülék 
közterületen lévő gépjárműben 

engedély nélküli birtoklása 

Szabs. tv. 223. § b) pont 15 000 30 000 

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) 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 h)–m), o-u), y), z/1 pont; 18. 

§ (1) bekezdés c), k) pont; 25. § (2) 
bekezdés; 29. § (2) bekezdés; 31 § (1)–
(4) bekezdés; 33. § (2) bekezdés; 37. § 

(3) bekezdés b) pont; 48. § (9) 
bekezdés 

15 000 30 000 

2. a közúti közlekedésre vonatkozó 
szabályok megsértése (amennyiben a 
Szabs. tv. 219. §-ban meghatározott 
közúti közlekedés rendjének 
megzavarása szabálysértés nem 
állapítható meg) 

KRESZ 48. § (7) bekezdés 30 000 60 000 



7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez 

  A B C D 

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 

LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés; 

15 000 30 000 

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) 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. 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. és 3-
4. pont 

15 000 30 000 

2. Csónak és vízi sporteszköz 
használatára vonatkozó 
szabályok megszegése 

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 4.07 cikk 
3. pont 

15 000 30 000 

3. Őr és ügyeleti szolgálatra 
vonatkozó szabályok 

megszegése 

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 5.03 cikk 
1–7. pont 

15 000 30 000 

4. Hullámkeltés tilalmának 
megszegése 

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

15 000 30 000 

5. Másodfokú viharjelzés 
megsértése 

Hajózási Szabályzat II. RÉSZ 9.12 cikk 
3.  

és 4. pont 

15 000 30 000 

9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez 

  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. § 15 000 30 000 

 


