156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet – 8. melléklet
Sorszám

1.

A

B

C

D

Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások

A súlyosság foka N3 és N2
járműkategóriák esetében
(RSJ= rendkívül súlyos
jogsértés,
NSJ = nagyon súlyos
jogsértés,
SJ= súlyos jogsértés)

Bírság
összege
forintban

A bírságolással érintett
cselekmény, mulasztás
elkövetéséért felelőssé
tehető

... < 5%
5% ≤ ... < 10%

2.

Jármű vagy járműszerelvény közútkezelői
hozzájárulás nélküli, vagy a közútkezelő
hozzájárulásában szereplő értéktől eltérő
közlekedése, amennyiben a 9. § (1)
bekezdés b) pontjában hivatkozott
jogszabály szerint megengedett
legnagyobb össztömeg túllépése fennáll.

10% ≤ ... < 20%

20% ≤ ...< 30%
30% ≤ ...
... < 5%
5% ≤ ... < 10%

3.

A 9. § (1) bekezdés f) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint a hatósági
engedélyben feltüntetett megengedett
legnagyobb össztömeg túllépése jármű
vagy járműszerelvény - kivéve az M1 és
N1 kategóriájú járművet, vagy M1 és N1
kategóriájú járművet tartalmazó
járműszerelvényt - esetében

10% ≤ ... < 20%

20 ≤ ...< 30%
30% ≤ ...

SJ
N3 vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2 vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ, 15%-tól NSJ
N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén RSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 25%
alatt NSJ,
25%-tól RSJ
SJ
N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 15%
alatt SJ,
15%-tól NSJ
N3, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetén NSJ,
N2, vagy ilyen járműből is álló
járműszerelvény esetében 25%
alatt NSJ,
25%-tól RSJ

50 000
100 000

200 000
feladó, felrakó, szállító,
járművezető
350 000

500 000
50 000
100 000

200 000
feladó, felrakó, szállító,
járművezető

350 000

500 000

4.

5.

A 9. § (1) bekezdés b) pontjában
hivatkozott jogszabály szerint
megengedett legnagyobb tengely- vagy
tengelycsoport-terhelést meghaladó, a
közút kezelőjének hozzájárulása nélkül
vagy a közút kezelőjének
hozzájárulásában szereplő értéktől
eltérően közlekedő jármű esetében

A megengedett legnagyobb hosszúságot
és magasságot meghaladó, a közút
kezelőjének hozzájárulása nélkül vagy a
közút kezelőjének hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően közlekedő
jármű

... < 5%

50 000

5% ≤ ... < 10%

100 000

10% ≤ ... < 20%

200 000

20% ≤ ...< 30%

350 000

30% ≤ ...

500 000

... < 2%

a hosszúság vonatkozásában: SJ

10 000

2% ≤ ... < 5%

a hosszúság vonatkozásában: SJ

30 000

5% ≤ ... < 10%

a hosszúság vonatkozásában: SJ

50 000

10% ≤ ... < 20%

a hosszúság vonatkozásában: SJ

80 000

20% ≤ ...< 30%

a hosszúság vonatkozásában:
NSJ

200 000

30% ≤ ...

a hosszúság vonatkozásában:
NSJ

350 000

2,6 m ... < 2,65 m
6.

A megengedett legnagyobb szélességet
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül közlekedő jármű

SJ

50 000

2,85 m ≤ ... < 3,10 m

SJ

80 000

3,60 m ≤ ...

7.

A megengedett legnagyobb szélességet
meghaladó, a közút hozzájárulásában
szereplő értéktől eltérően közlekedő
jármű

szállító, járművezető

30 000

2,65 m ≤ ... < 2,85 m
3,10 m ≤ ...< 3,60 m

feladó, felrakó, szállító,
járművezető

NSJ

szállító, járművezető

200 000
350 000

... < 5%

30 000

5% ≤ ... < 10%

50 000

10% ≤ ... < 20%

80 000

20% ≤ ...< 30%

200 000

30% ≤ ...

350 000

szállító, járművezető

8.

Túlsúlyos, tengely-, illetve tengelycsoport-túlsúlyos, túlméretes lánctalpas járművel a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy az abban foglalt feltételektől eltérő közlekedés

100 000

szállító, járművezető

9.

Ömlesztett áru szállításához szükséges jármű-tömegbizonylat, illetve nyilatkozat hiánya vagy az áru
tömegére vonatkozó valótlan tartalmú bizonylat, nyilatkozat

300 000

feladó, felrakó, szállító,
járművezető

10.

Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány hiánya, érvénytelensége

30 000

szállító, járművezető

11.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt kísérési feltételektől (nem megfelelő számú, és/vagy minősített kíséret elmulasztása)
eltérően közlekedő jármű

400 000

járművezető,
üzemben tartó

12.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt a járműre kötelezően elhelyezendő forgalombiztonsági feltételeket szolgáló
jelzésekre vonatkozó feltételektől eltérően közlekedő jármű

300 000

járművezető,
üzemben tartó

13.

A megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulásában előírt egyéb közlekedési feltételektől (pl. napszakkorlátozás, forgalomszabályozási
előírások) eltérően közlekedő jármű

200 000

járművezető,
üzemben tartó

14.

A megengedett legnagyobb méretet
meghaladó, a közút kezelőjének
hozzájárulása nélkül vagy a közút
kezelőjének hozzájárulásában szereplő
értéktől eltérően közlekedő,
mezőgazdasági rendeltetésű önjáró vagy
vontatott munkagép

... < 5%

10 000

5% ≤ ... < 10%

20 000

10% ≤ ... < 20%

40 000

20% ≤ ... < 30%

100 000

30% ≤ ...

200 000

járművezető, gépkezelő

Sebességkorlátozó készülékek
15.

Nincs felszerelve sebességkorlátozó készülék

RSJ

800 000

üzemben tartó

16.

A sebességkorlátozó készülék nem elégíti ki a vonatkozó műszaki
követelményeket

NSJ

400 000

üzemben tartó

17.

A sebességkorlátozó készüléket nem engedéllyel rendelkező műhely
szerelte fel

SJ

200 000

üzemben tartó

18.

Olyan, csalásra alkalmas berendezés használata, amely képes a
sebességkorlátozó készülék adatainak meghamisítására, vagy csalásra
alkalmas sebességkorlátozó készülék használata

RSJ

800 000

járművezető üzemben
tartó

Műszaki alkalmasság
19.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjárműnek az uniós
jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli vezetése

RSJ

800 000

üzemben tartó

20.

A személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű biztonságilag
és műszakilag megfelelő állapotban tartásának elmulasztása, aminek
következtében a fékrendszer, a kormányrudazat, a kerekek /
gumiabroncsok, a felfüggesztés vagy az alváz, illetve egyéb
berendezések igen súlyos hiányosságokat mutatnak; mindez olyan
arányú közvetlen veszélyt jelent a közúti közlekedés biztonságára, hogy
az a jármű továbbhaladásának megtiltására vonatkozó döntést
eredményez

RSJ

600 000

üzemben tartó

Egyéb jogsértések
21.

A visszatartás szabályainak megszegése

500 000

járművezető

22.

A tengelysúlymérő rendszer keretében végzett mérés eredménye
befolyásolásának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén

100 000

járművezető

