57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet
a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegérıl
A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 5. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (5) és (8) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel - a Kormány a következıket rendeli el:
1. § (1) A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott rendelkezések megsértıjével szemben a közigazgatási hatósági eljárásban a 2-10. §-ban meghatározott
bírság szabható ki.
(2) E rendelet 2-10. §-ában meghatározott bírságok nem alkalmazandók a munkaügyi hatóságra vonatkozó külön
jogszabály alapján lefolytatott ellenırzés során.
2. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének a) pontjához kapcsolódóan az 1. táblázatban meghatározott összegő
bírságot köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
1. táblázat
Sorszám
1.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
Engedély nélkül végzett közúti árufuvarozás,
személyszállítás

2.

Közösségi engedély hiteles másolatának hiánya

3.
4.

Közúti árufuvarozói engedélykivonat hiánya
Autóbuszos személyszállító engedélykivonat
hiánya
Nemzetközi közúti áruszállítási engedély,
igazolás hiánya, érvénytelensége

5.

6.

A jármővezetı részére elıírt, szakmai képesítés
meglétét igazoló okmány hiánya

7.

A jármővezetı foglalkoztatására vagy a bérleti
jogviszony igazolására vonatkozó okmány
hiánya

8.

Fuvarlevél hiánya

9.

Fuvarlevél nem megfelelı kitöltése, vezetése

10.

Személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél,
utaslista hiánya, meghatározott esetekben az
elızı úton használt menetlevél, meghívólevél,
szerzıdés hiánya

Jogszabályi hivatkozás
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 2. § (1) bekezdés,
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 21. § (4) bekezdés,
309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. Cikk és 5.
Melléklet; 20. cikk
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 8. § (2)
bekezdés,
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 6/A. § (1)
bekezdés, 8. § (7) bekezdés,
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. § (4) bekezdés
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 6. § (3) bekezdés
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 6. § (4)
bekezdés, 8. § (4) bekezdés
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. § (2)-(4)
bekezdés,
56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. §
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 1. melléklet A. rész
I/2, I/3 pont és II. pont, B. rész
52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM rendelet 6. § (5)
bekezdés
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 11. § (2) bekezdés
és 24. § b) pont,
4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdés
a) és b) pontja
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (1) és (3)
bekezdés,
1971. évi 3. tvr. III. fejezet 4. Cikk
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (6) bekezdés,
1971. évi 3. tvr. III. fejezet 6. Cikk
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (1) és (2)
bekezdés,
a Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete
az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás
közös szabályairól: 11. cikk, 14. cikk (1) bek., 15.
cikk,

Bírság
összege
Ft-ban
800 000

300 000

100 000
100 000
300 000

100 000

200 000

200 000

50 000
200 000

309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. és 10-13.
cikk, 3. Melléklet 4. pont,
a Tanács 1997. december 11-i 12/98/EK rendelete
valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára
a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás
feltételeinek megállapításáról: 6. cikk
11.

12.

Személyszállításhoz kapcsolódó menetlevél,
utaslista nem megfelelı kitöltése vezetése

Árufuvarozási vagy autóbuszos személyszállító
engedéllyel, közösségi engedéllyel kapcsolatos
adatváltozás, tevékenység szüneteltetés
bejelentésének, a lejárt engedély visszaadásának
elmulasztása

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (6) bekezdés,
a Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete
az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás
közös szabályairól: 11. és 15. cikk,
309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. cikk, a
Tanács 1997. december 11-i 12/98/EK rendelete
valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára
a belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás
feltételeinek megállapításáról: 6. cikk
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 6. § (7) és (8)
bek., 6/A. § (2) bek., 8. § (7) bek.,
14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 6. § (4) és (5)
bek.

50 000

100 000

(2) Ha az ellenırzı hatóság a 2-7. pontokban meghatározott valamely okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó,
az ellenırzés napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül bemutatják, az adott ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
3. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének b) pontjához kapcsolódóan a 2. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
2. táblázat
Sorszám

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok

1.

Saját számlás utasszállítás végzésére jogosító
igazolvány hiánya

2.

A jármővezetı foglalkoztatására vagy a bérleti
jogviszony igazolására vonatkozó okmány
hiánya

3.

Menetlevél hiánya

4.

Menetlevél nem megfelelı kitöltése, vezetése

Jogszabályi hivatkozás
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 10. § (1) és (5)
bekezdés,
a Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete
az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás
közös szabályairól: 13. Cikk.
49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 1. § (2)
bekezdés f) pont, 10. § (6) bekezdés,
4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdés a)
és b) pontja
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (4) és (5)
bekezdés
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 23. § (6) bekezdés

Bírság
összege
Ft-ban
300 000

200 000

200 000
50 000

(2) Ha az ellenırzı hatóság az 1-2. pontokban meghatározott valamely okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó,
az ellenırzés napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül bemutatják, az adott ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
4. § A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének c) pontjához kapcsolódóan a 3. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
3. táblázat
Sorszám
1.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
A jármővezetı megszakítás nélküli folyamatos
vezetés idıtartamának túllépése (percben):
a) 6 percig
b) 6 perc felett - 20 percig
c) 20 perc felett - 40 percig
d) 40 perc felett - 90 percig

Jogszabályi hivatkozás
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
7. cikk
2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett nemzetközi
közúti fuvarozást végzı jármővek személyzetének
munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)
(a továbbiakban: AETR Megállapodás) 7. cikk

Bírság
összege
Ft-ban

a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000

e) 90 perc felett
2.

3.

4.

5.

A jármővezetı napi, hatnapi vagy kéthetes
vezetési idejének túllépése (az elıírt idıtartam
%-ban):
a) 5%-ig
b) 5% felett - 10%-ig
c) 10% felett-15%-ig
d) 15% felett-20%-ig
e) 20% felett
A jármővezetı napi, heti pihenıidejének be nem
tartása (az elıírt idıtartam %-ban):
a) 95%-ig
b) 94-90%-ig
c) 89-85%-ig
d) 84-80%-ig
e) 80% alatt
A jármővezetı: megszakítás nélküli folyamatos
vezetés idejének; napi, heti vezetési idejének;
napi, heti pihenıidejének ellenırzéséhez
szükséges okmányok (adatok) hiánya
A jármő üzemben tartó (vállalkozás): a jármő
vezetıjére vonatkozó vezetési- és pihenıidı
elıírások megtartásához kapcsolódó
rendelkezések megsértése

e) 400 000
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
6. cikk
AETR Megállapodás 6. cikk

561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
8. cikk
AETR Megállapodás 8. és 9. cikk

3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikk
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
6. cikk (5) bekezdés
2001. évi IX. törvény 10. cikk
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikk;
2001. évi IX. törvény 11. cikk

a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000

a) 50 000
b) 100 000
c) 200 000
d) 300 000
e) 400 000
400 000

600 000

5. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjához kapcsolódóan a 4. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
4. táblázat
Sorszám
1.

2.

3.
4.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
A menetíró készülékhez tartozó okmányok
hiánya, érvénytelensége

A tachográf indulást megelızı üzembe
helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó
szabályok megsértése

Az adatrögzítı lapok használatára vonatkozó
szabályok megsértése
A digitális tachográfhoz tartozó jármővezetıi és
üzemben tartói kártya használatára vonatkozó
szabályok megsértése

Jogszabályi hivatkozás
3821/85/EGK tanácsi rendelet 15. cikk,
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (3)
bekezdése,
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. §-a
3821/85/EGK tanácsi rendelet 13-16. cikk,

Bírság
összege
Ft-ban
200 000

400 000

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. § (1)
bekezdése
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 92. §-a
3821/85/EGK tanácsi rendelet 13-16. cikk

100 000

3821/85/EGK tanácsi rendelet 13-16. cikk

100 000

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdés

(2) Ha az ellenırzı hatóság az 1. pontban meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó, az ellenırzés
napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül - bemutatják, az adott
ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
6. § A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének e) pontjához kapcsolódóan az 5. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
5. táblázat
Sorszám
1.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
I. kockázati kategóriába tartozó mulasztások
Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása

Jogszabályi hivatkozás
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet
I/1.pont

Bírság összege
Ft-ban
800 000

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
a)
11.
b)
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

Veszélyes anyagok szivárgása
Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem
megfelelı szállítóeszközzel történı szállítás
Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely
szerkezetileg nem megfelelı állapotú
Megfelelı jóváhagyási igazolással nem
rendelkezı jármővel történı szállítás
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelı
jármő, amely közvetlen veszélyt jelent
Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök
használata
A vonatkozó csomagolási utasításnak nem
megfelelı csomagolóeszköz használata
Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges
elıírások be nem tartása
A rakomány elhelyezésére és rögzítésére
vonatkozó szabályok be nem tartása
A küldeménydarabok együvé rakására
vonatkozó szabályok be nem tartása:
jármőben
konténerben
A küldeménydarabok, illetve tartányok
megengedett töltési fokának be nem tartása
Az egy szállítóegységben szállítható
mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem
tartása
Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre
bármilyen jelzés vagy információ utalna
A jármővön semmilyen jelölés, illetve
nagybárca nincs
A szállított anyagra vonatkozó információk (pl.
UN-szám, helyes szállítási megnevezés,
csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem
lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I.
kockázati kategóriájú szabálytalanság
A jármővezetınek nincs érvényes oktatási
bizonyítványa
Tőz vagy nyílt láng használatára vonatkozó
tilalom megszegése
A dohányzási tilalom be nem tartása
Az I. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztások
II. kockázati kategóriába tartozó mulasztások
A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy
félpótkocsi van
A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelı
jármő, amely azonban közvetlen veszélyt nem
jelent
A jármővön nincsenek meg az elıírt, üzemképes
tőzoltó készülékek
A jármővön nincs meg az ADR-ben, illetve az
írásbeli utasítás(ok)ban elıírt felszerelés
Csomagolóeszközök, IBC-k, illetve
nagycsomagolások ellenırzésének, idıszakos
vizsgálatának idıpontját vagy a használati
idıtartamot nem tartották be

I/2. pont
I/3. pont

800 000
600 000

I/4. pont

800 000

I/5. pont

800 000

I/6. pont

800 000

I/7. pont

800 000

I/8. pont

600 000

I/9. pont

800 000

I/10. pont

800 000

I/11. pont

400 000

600 000
I/12. pont

600 000

I/13. pont

600 000

I/14. pont

800 000

I/15. pont

800 000

I/16. pont

800 000

I/17. pont

600 000

I/18. pont

400 000

I/19. pont
I. pont

200 000
600 000

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet
II/1. pont

300 000

II/2. pont

200 000

II/3. pont

300 000

II/4. pont

100 000
(felszerelésenként)
300 000

II/5. pont

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.

Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBCket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan,
üres csomagolóeszközöket szállítanak
Küldeménydarabokat olyan konténerben
szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelı
A tartányokat, tankkonténereket nem zárták le
megfelelıen
Kombinált csomagolás szállítása olyan külsı
csomagolással, amely nincs megfelelıen lezárva
Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás
Írásbeli utasítás(ok) hiánya vagy az írásbeli
utasítások nem a szállított árura vonatkoznak
Az írásbeli utasítások nem felelnek meg az
ADR elıírásainak
A II. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás
III. kockázati kategóriába tartozó mulasztások
A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betők,
számok, jelképek mérete nem felel meg az
elıírásoknak
Az okmányokban valamely információ hiányzik
Az oktatási bizonyítvány nincs a jármővön
A III. kockázati kategóriába tartozó egyéb
mulasztás
Egyéb mulasztás
Veszélyes áru (hulladék) szállításhoz szükséges
engedély hiánya
Veszélyes áru (polgári felhasználású
robbanóanyag) szállításához szükséges engedély
hiánya
Veszélyes áru (radioaktív anyag) szállításához
szükséges engedély hiánya
Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó (a
továbbiakban: tanácsadó)
A vállalkozásnak nincs tanácsadója
A vállalkozás nem értesítette az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatóságát a
tanácsadó megbízásáról, illetve annak
változásáról
A vállalkozás tanácsadójának lejárt, illetve az
adott alágazatra vagy veszélyességi osztályra
nem érvényes a bizonyítványa
Nem készült baleseti jelentés
Az éves jelentés hiánya
Veszélyes áruk (mezıgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok) mezıgazdasági vontatóval vagy
lassú jármővel vontatott pótkocsival való
szállítása
Növényvédı szer szállítása ömlesztve
Növényvédı szer és mőtrágya szállítása
tartányban
Üzemanyag és szuszpenziós mőtrágya 5000
liternél nagyobb befogadó tartányban való
szállítása
Nem megfelelı vontató használata
Nem megfelelı tartányos pótkocsi használata
A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája
Az ömlesztett árut szállító jármő vagy konténer
kialakítása szabálytalan

II/6. pont

400 000

II/7. pont

400 000

II/8. pont

400 000

II/9. pont

200 000

II/10. pont
II/11. pont

400 000
600 000
300 000

II. pont

300 000

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet
III/1.pont

100 000

III/2. pont
III/3. pont
III. pont

100 000
50 000
100 000

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés
191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés

200 000
200 000

14/1997. (IX. 13.)KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés

200 000

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdés
3. § (4) bekezdés

400 000
100 000

5. § (1) és (6) bekezdés

100 000

6. § (1) bekezdés
1. melléklet c) pont
113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet

50 000
100 000

3. § a) pont
3. § b) pont

50 000
50 000

3. § c) pont

50 000

4. §
5. §
6. § (3) bekezdés
7. §

50 000
50 000
50 000
50 000

53.
54.

A szállító egység jelölése szabálytalan
A tartány jelölése szabálytalan

8. §
6. § (2) bekezdés

50 000
50 000

55.

A közúton való szállítás távolsága 25 km-nél
hosszabb
A fuvarokmány adatai hiányosak
Elıírt felszerelés hiánya a szállítóegységen
Együvé rakási tilalom megszegése
Rakodási elıírások megszegése
A dohányzási tilalom be nem tartása

9. § (1) bekezdés

50 000

9. § (2) bekezdés
9. § (3)-(5) bekezdés
9. § (6) bekezdés
9. § (7)-(8) bekezdés
9. § (9) bekezdés

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000

10. § (1) bekezdés

50 000

56,
57.
58.
59.
60.
61.

A jármővezetınek hiányzik az érvényes vizsga
igazolása

7. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének f) pontjához kapcsolódóan a 6. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
6. táblázat
Sorszám
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
A gyorsan romló élelmiszerek szállítását végzı,
nemzetközi forgalomban közlekedı különleges
tehergépkocsi szállítási alkalmasságát igazoló
bizonyítvány, vagy bizonyítványtábla hiánya
Belföldi forgalomban közlekedı
húskészítményeket szállító tehergépkocsi nem
megfelelı mőszaki kialakítása miatt az elıírt
szállítási hımérséklet és higiéniai feltételek be
nem tartása
Belföldi forgalomban közlekedı
húskészítményeket szállító tehergépkocsi kísérı
okmányainak hiánya
A hőtést igénylı tej alapú termékekre nem
megfelelı mőszaki állapotú jármő használata
A hőtést igénylı tej alapú termékek esetében
tejszállítási igazolvány hiánya
Gazdasági célú állatszállítás végzéséhez nem
megfelelı mőszaki kialakítású, állapotú
tehergépkocsi használata
Nyolc órát meghaladó és az Európai Unió
tagállamain kívüli országokba történı élıállatszállítás esetén a hatósági állatorvos által
jóváhagyott útiterv hiánya

Jogszabályi hivatkozás
Genfben 1970. szeptember 1-jén kötött Európai
Megállapodás, (ATP) Egyezmény, 25/1989. (III. 17.)
MT rendelet, 1. függelék 4. pont

Bírság
összege
Ft-ban
100 000

90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet
1. melléklet 5. pont

100 000

20/2003. (II. 28.) FVM rendelet 13. §

100 000

1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet 8.
melléklet II. fejezet
1/2003. (I. 8.) FVM-ESzCsM együttes rendelet 9.
melléklet
52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet
22. §

100 000

52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet 6.
§ (6)-(8) és (10) bekezdés, a Tanács 1997. június 25-i
1255/97/EK rendelete a megállóhelyekre vonatkozó
közösségi kritériumokról, valamint a 91/628/EGK
irányelv mellékletében említett útvonalterv
módosításáról: II. melléklet

400 000

100 000
400 000

(2) Ha az ellenırzı hatóság az 1., 3. és 5. pontokban meghatározott valamely okmány hiányát állapítja meg, de a
hiányzó, az ellenırzés napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül bemutatják, az adott ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
8. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének g) pontjához kapcsolódóan a 7. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
7. táblázat
Sorszám
1.
2.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
Bérelt jármővel nem a jármő bérlıje végez
árufuvarozást vagy sajátszálás áruszállítást
Bérelt jármő vezetésére jogosító okmány hiánya

4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés

Bírság
összege
Ft-ban
300 000

4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 3. § (2) bekezdés

100 000

Jogszabályi hivatkozás

(2) Ha az ellenırzı hatóság a 2. pontban meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó, az ellenırzés
napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül - bemutatják, az adott
ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
9. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének h) pontjához kapcsolódóan a 8. táblázatban meghatározott összegő bírságot
köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
8. táblázat
Sorszám
1.

2.
3.
4.
5.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
A közút kezelıjének hozzájárulása nélküli
közlekedés:
a) megengedett össztömeget, illetıleg a
megengedett legnagyobb tengelyterhelést
meghaladó jármő
b) túlméretes jármő
c) lánctalpas jármő
Nemzetközi idıszakos vizsgálati bizonyítvány
hiánya, érvénytelensége
Üzemeltetési és karbantartási napló hiánya,
érvénytelensége
Jármő üzemben tartóját azonosító jelzés
feltüntetésének hiánya
Nemzetközi, nem menetrend szerinti
személyszállításra használt autóbuszokhoz elıírt
okmány hiánya, érvénytelensége

Jogszabályi hivatkozás

Bírság
összege
Ft-ban

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 51. §,
4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés
a) 300 000
b) 200 000
c) 100 000
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 2. §,
2001. évi LXVIII. törvény 2. Függelék 5. pont
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 2. melléklet
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 9. §
309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. cikk 1. és 2.
pont

50 000
50 000
100 000
200 000

(2) Ha az ellenırzı hatóság az 5. pontban meghatározott valamely okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó, az
ellenırzés napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül - bemutatják,
az adott ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
10. § (1) A Kkt. 20. §-a (1) bekezdésének i) pontjához kapcsolódóan a 9. táblázatban meghatározott összegő
bírságot köteles fizetni az, aki az abban hivatkozott jogszabályi rendelkezést megsérti.
9. táblázat
Sorszám
1.

Bírságolással érintett tevékenységek, okmányok
Kombinált árufuvarozás végzéséhez elıírt
okmányok hiánya

Jogszabályi hivatkozás
266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdés,
2001. évi LXI. törvény 6., 7., 8. cikk

Bírság
összege
Ft-ban
200 000

(2) Ha az ellenırzı hatóság az 1. pontban meghatározott okmány hiányát állapítja meg, de a hiányzó, az ellenırzés
napján érvényes okmányt az ellenırzı hatóságnak - az ellenırzés napját követı 8 napon belül - bemutatják, az adott
ponthoz tartozó bírság összegének az 50%-át kell kiszabni.
11. § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérıl
szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
12. § Ez a rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

