
 

közigazgatási eljárás  
(2011. július 1-jétől) 

szabálysértési eljárás  
 

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 

(korábbi gyakorlat)
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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 



 

 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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munkanap

on belül 
történő 
�zetés 

10 
munkanap

on túl 
történő 
�zetés 

 

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 


