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A Kormány 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti árufuvarozáshoz, 
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén 
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló  
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 
15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 4.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglalt feltétel fennállása esetén a  kerékpárosra nem kell alkalmazni 
az (1) bekezdés c) pontjában a  járművezető szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol jelenlétére 
vonatkozó korlátozást.”

2. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletnek az „A járművekre vonatkozó 
átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A. § E rendeletnek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a közúti 
árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén 
kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 4.  § (4)  bekezdését 
a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a  közúti árufuvarozáshoz, 
személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is 
alkalmazni kell.”

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendeletnek a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a  közúti 
árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése 
esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. 
(VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezését 
a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a  közúti árufuvarozáshoz, 
személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 172/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyben is 
alkalmazni kell.”
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4. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/D. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  orbán viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 172/2014. (vII. 18.) korm. rendelethez

A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 11/D. mellékletébe foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(sorszám a járművezető szervezetében a szeszes ital 

fogyasztásából származó alkohol tilalma („ittas 

vezetés”)

A közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) kpm–Bm 

együttes rendelet

Bírság összege 

forintban

A bírságolással érintett 

cselekmény elkövetéséért 

felelőssé tehető)

3. nem gépi meghajtású járművet  
– a kerékpár kivételével –  
vezető vagy hajtó szervezetében 
0,50 gramm/liter véralkohol-, 
illetve 0,25 milligramm/liter 
levegőalkohol-koncentrációnál 
magasabb értéket eredményező 
szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol van,  
amennyiben az nem minősül 
bűncselekménynek és a járművel  
a) nem főútvonalon közlekednek,  
b) főútvonalon közlekednek

4. § (1) bekezdés c) pont és 
4. § (4) bekezdése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 000 
30 000

járművezető, hajtó


