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Sebességtúllépés 
határ sebességtúllépés mértéke bírság 

összege 
előéleti 
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a) 15 km/óra felett 25 km/óráig 
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig 
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig 
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig 
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig 
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig 
g) 75 km/óra felett 

a) 30 000 
b) 45 000 
c) 60 000 
d) 90 000 

e) 130 000 
f) 200 000 
g) 300 000 
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a) 15 km/óra felett 30 km/óráig 
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig 
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig 
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig 
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig 
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig 
g) 105 km/óra felett 

a) 30 000 
b) 45 000 
c) 60 000 
d) 90 000 

e) 130 000 
f) 200 000 
g) 300 000 
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a) 20 km/óra felett 35 km/óráig 
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig 
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig 
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig 
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig 
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig 
g) 110 km/óra felett 

a) 30 000 
b) 45 000 
c) 60 000 
d) 90 000 

e) 130 000 
f) 200 000 
g) 300 000 
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Ittas járművezetés 
mért alkohol érték bírság összeg előéleti pont szankcionált 

személy 

G
é

p
i m

eg
h

aj
tá

sú
 já

rm
ű

 szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke: 
 
0,50‰ véralkohol-koncentrációt, vagy 
0,30 mg/l-t légalkohol értéket  

nem haladja meg 

150 000 6 járművezető 

szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke: 
 
0,50‰ - 0,80‰ véralkohol-koncentráció, vagy 
0,30 mg/l - 0,50 mg/l légalkohol érték 

közötti 

200 000 8 járművezető 

szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke: 
 
0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy 
0,50 mg/l légalkohol értéket 

meghaladja,  

feltéve, ha az nem minősül bűncselekménynek 

300 000 8 járművezető 
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szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke: 
 
0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy 
0,50 mg/l légalkohol értéket 

nem haladja meg 

30 000 - 
járművezető, 

hajtó 

szeszes ital fogyasztásából származó alkohol 
mértéke: 
 
0,80‰ véralkohol-koncentrációt, vagy 
0,50 mg/l légalkohol értéket 

meghaladja 

60 000 - 
járművezető, 

hajtó 

 

1988. évi I. törvény – a közlekedésről 
21. § (1) bekezdés 

 
410/2007. Kormány rendelet 

a) a megengedett legnagyobb sebesség, 
b) a vasúti átjárón való áthaladás, 
c) a járműforgalom irányítására szolgáló 
fényjelző készülék jelzései, 
d) megállás és várakozás, 
e) autópálya leálló sáv igénybevétele, 
f) a behajtási tilalom, a korlátozott övezet 
(zóna), a kötelező haladási irány, 
g) a természet védelme 

1988. évi I. törvény – a közlekedésről 
20. § (1) bekezdés k.) pont 

 
156/2009. Kormány rendelet 

- a megengedett legnagyobb sebesség 
- a biztonsági öv használata,  
- a továbbhaladás tilalma („tilos jelzésen 
történő áthaladás”),  
- a járművezető szervezetében a szeszes 
ital fogyasztásából származó alkohol 
tilalma 

Biztonsági öv alkalmazása 
 bírság 

összege 
előéleti pont szankcionált 

személy 

lakott 
területen 15 000 3 járművezető 

utas 

lakott 
területen 

kívül 
30 000 3 járművezető 

utas 

autóúton, 
autópályán 40 000 5 járművezető 

utas 

 

Továbbhaladás tilalma 
 bírság 

összege 
előéleti 

pont 
szankcionált 

személy 

forgalomirányító 
fényjelző készülék 100 000 8 

járművezető 
vasúti átjáró előtti 

megállásra 
vonatkozó 

rendelkezések 

100 000 8 
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- gyermekbiztonsági rendszer 
- mkp. bukósisak                                     2011. 07. 01-től Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
- mobiltelefon 
 

 Ittas járművezetés szabálysértés: 2011. 07. 01-től közúti járművel nem követhető el 
 

 Ittas járművezetés közigazgatási bírság: vezetői engedély a helyszínen nem vehető el, eltiltás nem 
alkalmazható (viszont van előéleti pont)! 

 

 Sebességkorlátozás jelentős túllépése: 2011. 07. 01-től nincs ilyen szabálysértési tényállás 
 

 „K” pontos közigazgatási bírság kiszabása a helyszínen: 
- ha az elkövető személye és a tényállás megállapítható, akkor határozathozatal nélkül bírság 
kiszabás 
- döntés közlése szóban az elkövetővel 
- ha nem vitatja az elkövető, fellebbezésnek nincs helye 
- bírság kiszabásáról szóló tájékoztató átadása 

 

 Bírság befizetés módja: 
- készpénzátutalási megbízással 15 napon belül 
- bankkártyával (ha feltételek fennállnak) 
- készpénzzel (ha feltételek fennállnak) 

 

 Befizetés biztosítására a magyarországi lakcímmel nem rendelkező elkövető visszatartható: 
- írásban kell erről tájékoztatni a járművezetőt 
- forgalmi engedély elvétele 
- tájékoztatás átadása a forgalmi engedély átvételének helyéről, idejéről 

 

 Közigazgatási bírságnyilvántartás: 
- 2011. július 01.-től indult közigazgatási bírság ügyek adatait tartalmazza 
- minden alkalommal használni kell (mint a priót), hogy az eljárás alá vont személynek van-e 
befizetetlen közigazgatási bírsága 
- Ha az eljárás alá vont személynek van közigazgatási bírság tartozása, úgy a jármű a bírság 
megfizetéséig visszatartható a forgalmi engedély elvételével 

- nem tartható vissza a magyar székhelyű, adószámmal rendelkező tulajdonos járműve 
- a visszatartás részletes szabályait az adott szolgálati helyen meg kell ismerni, mert 
várakozóhelyet kell kijelölni és biztosítani kell a forgalmi engedély visszaadásának 
feltételeit is!  


