SZIGORODÓ BÍRSÁGOK, JAVULÓ KÖZREND
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 szóló 63/2012. (IV.2.) Korm. rendelet alapján 2012. szeptember
1. napjától az alábbi szabálysértések elkövetése esetén a közterület-felügyelők fix bírságokat kell,
hogy kiszabjanak.

Szabs. tv. 224. §
a szabálysértés elkövetési
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
magatartásával megszegett jogszabályi
megsértése
rendelkezés
„Megállni tilos” jelzőtábla
KRESZ 15. § (1) bekezdés a) pont
„Várakozni tilos” a jelzőtábla
KRESZ 15. § (1) bekezdés b) pont
a „Korlátozott várakozási övezet” jelzőtábla
KRESZ 15. § (1) bekezdés c) pont
alá kihelyezett kiegészítő táblában
meghatározottól eltérő várakozás
„Várakozni tilos – rakodási terület” jelzőtábla
KRESZ 15. § (6) bekezdés
a megállni tilos jelzőtábla alatt elhelyezett az
KRESZ 15. § (7) bekezdés
útpadkán történő megállást tiltó kiegészítő
jelzőtáblával történő megállási tilalom
megsértése
a várakozni tilos jelzőtáblák alatt elhelyezett
KRESZ 15. § (7) bekezdés
az útpadkán történő várakozási tilalomra utaló
kiegészítő jelzőtábla rendelkezésének
megsértése
a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való
KRESZ 17. § (1) bekezdés e) pont
jogosulatlan várakozás
megállás „az úttest menetirány szerinti jobb
KRESZ 40. § (1) bekezdés
szélén, azzal párhuzamosan, egy sorban”
szabály megszegésével
megállás egyirányú forgalmi úton az úttest bal KRESZ 40. § (2) bekezdés
szélén, ha a jármű mellett az úttest jobb
széléig mérve legalább 5,5 méter szélességű
hely nem marad
megállás ott ahol a jármű és az úttesten levő
KRESZ 40. § (5) bekezdés b) pont
záróvonal vagy a jármű és az úttest másik
szélén álló jármű között legalább három méter
széles hely nem marad
megállás be nem látható útkanyarulatban,
KRESZ 40. § (5) bekezdés c) pont
bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a
járművet a többi jármű vezetője kellő
távolságból nem észlelheti
megállás körforgalmú úton,
KRESZ 40. § (5) bekezdés d) pont
útkereszteződésben és az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 méter távolságon
belül
megállás kijelölt gyalogos átkelőhelyen,
KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont
valamint a gyalogos átkelőhely előtt
személygépkocsival, motorkerékpárral,
segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és
kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter
távolságon belül
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megállás hídon, aluljáróban, alagútban,
valamint ezek be- és kijáratánál
megállás vasúti átjáróban és attól számított 30
méter távolságon belül, valamint vasúti és
villamospályán és ezekhez olyan közel, hogy a
jármű a vasúti jármű vagy a villamos
közlekedését akadályozza
megállás más járművel a villamos, autóbusz
vagy trolibusz megállóhelyet, vagy
taxiállomást jelző tábla előtt 15 méter, utána 5
méter távolságon belül
megállás autóbuszöbölben és autóbusz
forgalmi sávban
megállás 1000 kilogrammnál nagyobb
tengelyterhelésű járművel járdán
megállás kapaszkodósávon, gyorsító- és
lassító sávon, kerékpársávon, nyitott
kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- és
kerékpárúton
megállás különösen veszélyes helyen, az
útburkolati jellel jelzett területen
megállás a járdán anélkül, hogy azt jelzőtábla
vagy útburkolati jel megengedi
a jármű úgy áll meg a járdán, hogy a járda
szélességének több mint a felét elfoglalja
megállás a járdán anélkül, hogy a gyalogosok
közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon
maradna
megállás a járdán olyan járművel, amelynek
tengelyterhelése az 1000 kg-ot meghaladja
várakozás az úttesten ott, ahol a járdán a
megállás megengedett
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Legfontosabb változás a mozgáskorlátozottak részére kijelölt helyen engedély nélkül történő
várakozás miatt kötelezően kiszabásra kerülő 50.000,- Ft-os bírságtétel.
A KRESZ 51/A.§ alapján a parkolási jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt
szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki külön jogszabály alapján erre engedélyt kapott, és a
járművön az engedélyre utaló jelzés van.
A mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet 8.
§ (1) bekezdése szerint használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító
jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság
ellenőrzése céljából látható legyen.
A fentiek alapján, amennyiben az igazolvány nincs kihelyezve, vagy annak érvényessége és
sorszáma ellenőrzéskor nem olvasható le az 50.000,- Ft bírságot a közterület-felügyelőnek ki kell
szabnia. A kiszabott bírság összegének csökkentésére, illetve méltányosságból való elengedésére a
közterület-felügyelő nem jogosult, viszont a bírság meg nem fizetése esetén köteles szabálysértési
feljelentést tenni az illetékes rendőrkapitányság felé.

