
ai) 1507 Kódszámú sorában a „Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármû

a fényjelzõkészülék vagy jelzõtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bek. a), c), l )pont];” és a

„6” pontszám

szövegrész,

b) a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

6. § (5) bekezdésében a „ , ideértve a vízjogi szabálysértésekkel összefüggésben meghatározott intézkedési

lehetõséget, illetve felelõsség megállapítását is” szövegrész,

c) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról

szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „vagy akivel szemben egészségügyi

tevékenység jogosulatlan végzése miatt szabálysértési büntetést szabtak ki,” szövegrész,

d) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006.

(II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja,

e) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,

f) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja, a 41. § (1) bekezdés

b) pontja,

g) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (7) és (8) bekezdése,

h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése,

i) a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges

intézkedésekrõl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése,

j) a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

37. § (4) bekezdésében a „szabálysértési” szövegrész,

k) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.2. pontja,

l) a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. § (1) bekezdés o) pontjában a „szabálysértési” szövegrész,

m) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet

9. pontja,

n) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 339/2010. (XII. 28.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdésében a „szabálysértési eljárása során kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság,

továbbá” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám Szabs. tv. 217. § Ittas vezetés

a szabálysértés
elkövetési

magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél
a szeszes ital fogyasztásából származó

alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg,

feltéve, ha az nemminõsül
bûncselekménynek

Szabs. tv. 217. §
a) pont

15 000 30 000
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2. vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél a
szeszes ital fogyasztásából származó

alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációnál magasabb, de
0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilégzett levegõben
0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t
nem haladja meg, feltéve, ha azok nem

minõsülnek bûncselekménynek

Szabs. tv. 217. §
a) pont

20 000 40 000

3. vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél a
szeszes ital fogyasztásából származó

alkohol mértéke a 0,80‰
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,50 mg/l-t meghaladja,

feltéve, ha az nemminõsül
bûncselekménynek

Szabs. tv. 217. §
a) pont

25 000 50 000

4. vasúti vagy légi jármû, gépi meghajtású vízi
jármû, úszó munkagép, illetve közúton vagy
a közforgalom elõl el nem zárt magánúton
gépi meghajtású jármû vezetésének olyan
személynek történõ átengedése, akinek a
szervezetében szeszes ital fogyasztásából

származó alkohol van

Szabs. tv. 217. §
b) pont

25 000 50 000

2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 218. § Az elsõbbség és az elõzés szabályainak

megsértése

a szabálysértés
elkövetési

magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. az elsõbbségre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés

rendjének megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

A közúti
közlekedés

szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.)

KPM–BM együttes
rendelet:

a továbbiakban:
KRESZ) 28. §

(1) bekezdés; 29. §
(1) bekezdés; 31. §

(5) és (8)
bekezdés b) pont;
42. § (1) bekezdés

15 000 30 000

az elsõbbségre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés

rendjének megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

KRESZ 28. §
(2) bekezdés; 43. §

(1) és (3)
bekezdés

20 000 40 000
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2. az elõzésre vonatkozó szabályok
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés

rendjének megzavarása szabálysértés nem
állapítható meg)

KRESZ 14. §
(1) bekezdés f) és
g) pontja; 34. §
(8) bekezdés

15 000 30 000

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám Szabs. tv. 220. § Engedély nélküli vezetés

a szabálysértés elkövetési
magatartásával

megszegett jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító

okmánnyal

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

25 000 50 000

2. az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító

kategóriával

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

20 000 40 000

3. az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja

át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító

okmánnyal

KRESZ 4. §
(2) bekezdés

25 000 50 000

4. az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja

át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító

kategóriával

KRESZ 4. §
(2) bekezdés

20 000 40 000

5. a jármûvezetõ utánképzésen
történõ részvételének hiánya
miatt szünetel a vezetési

jogosultság

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

25 000 50 000

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 221. § Érvénytelen hatósági

engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés

a szabálysértés elkövetési
magatartásával

megszegett jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint három hónapja
lejárt, de hat hónapot nem

haladta meg

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

15 000 30 000

2. a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint hat hónapja
lejárt, de egy évet nem haladta

meg

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

20 000 40 000

3. a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint egy éve lejárt

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

25 000 50 000
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5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 223. § Megkülönböztetõ jelzést adó

készülékkel kapcsolatos szabálysértés

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. megkülönböztetõ fényjelzést vagy
a hangjelzést adó készülék

gépjármûre történõ jogosulatlan
felszerelése

a megkülönböztetõ és
figyelmeztetõ jelzést
adó készülékek
felszerelésének és
használatának
szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM

rendelet 2. §
(1) bekezdés

20 000 40 000

2. a megkülönböztetõ fényjelzés
vagy a hangjelzést adó készülék
közterületen lévõ gépjármûben
engedély nélküli birtoklása

Szabs. tv. 223. §
b) pont

15 000 30 000

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 224. § Közúti közlekedési szabályok

kisebb fokú megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése (amennyiben
a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása
szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 3. §
(2) bekezdés; 14. §
(1) bekezdés h)–m),
o-u), y), z/1 pont; 18. §
(1) bekezdés c), k)

pont; 25. §
(2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31 §

(1)–(4) bekezdés; 33. §
(2) bekezdés; 37. §
(3) bekezdés b) pont;
48. § (9) bekezdés

15 000 30 000

2. a közúti közlekedésre vonatkozó
szabályok megsértése (amennyiben
a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása
szabálysértés nem állapítható meg)

KRESZ 48. §
(7) bekezdés

30 000 60 000
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7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 225. § Közúti közlekedési igazgatási

szabályok megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. a közúti közlekedési igazgatási
szabályok megsértése

a közúti közlekedési
igazgatási

feladatokról, a közúti
közlekedési

okmányok kiadásáról
és visszavonásáról
szóló 326/2011.
(XII. 28.) Korm.
rendelet 69. §

(3) bekezdés; 70. §
(3) és (5) bekezdés;
93. § (2) bekezdés;
a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV.
törvény 33. §
(1) bekezdés;

15 000 30 000

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 226. § Víziközlekedési szabályok

megsértése

a szabálysértés elkövetései
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. Csónak és kishajó biztonsági
követelményeire vonatkozó
szabályok megsértése

a víziközlekedés
rendjérõl szóló

57/2011. (XI. 22.) NFM
rendelet 1. melléklet
(a továbbiakban:

Hajózási Szabályzat)
II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és

3-4. pont

15 000 30 000

2. Csónak és vízi sporteszköz
használatára vonatkozó szabályok

megszegése

Hajózási Szabályzat
II. RÉSZ 4.07 cikk

3. pont

15 000 30 000

3. Õr és ügyeleti szolgálatra
vonatkozó szabályok megszegése

Hajózási Szabályzat
II. RÉSZ 5.03 cikk

1–7. pont

15 000 30 000

4. Hullámkeltés tilalmának
megszegése

Hajózási Szabályzat
I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és

3. pont

15 000 30 000

5. Másodfokú viharjelzés megsértése Hajózási Szabályzat II.
RÉSZ 9.12 cikk 3.

és 4. pont

15 000 30 000
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9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

A B C D

Sorszám
Szabs. tv. 230. § Szmogriadó szabályainak
mozgó légszennyezõ forrássokkal való

megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezése

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

1. szmogriadó elrendelése esetén
vagy annak megelõzése

érdekében bevezetett, a mozgó
légszennyezõ forrás használatára
vonatkozó forgalomkorlátozásokat
vagy intézkedések megsértése

Szabs. tv. 230. § 15 000 30 000

A Kormány 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
a 2011. évi eredményességi támogatásról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;

2. szakember: a versenyzõ világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra történõ felkészítésében közremûködõ

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 77. § p) pontja szerinti sportszakember;

b) szövetségi és egyesületi szakmunkatárs.

3. versenyzõ: az Stv. 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerûen sportoló természetes személy.

2. § (1) A sportpolitikáért felelõs miniszter eredményességi támogatást nyújt a 2011. évi Európa-bajnokságokon és

világbajnokságokon olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után az 1. melléklet

szerinti mértékben – a 2. mellékletben az olimpiai versenyszámok esetére meghatározott összegek alapján – számítva,

ha a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzõi vettek részt és a versenyszámban:

a) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezett világbajnokság esetén legalább tizenöt,

Európa-bajnokság esetén legalább tíz állam versenyzõi szerepeltek a kvalifikációs versenyeken;

b) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer nélkül rendezett világbajnokságon legalább tizenöt,

Európa-bajnokságon legalább tíz állam versenyzõi szerepeltek.

(2) Eredményességi támogatásban a Magyar Olimpiai Bizottságban (a továbbiakban: MOB) tagsággal rendelkezõ

országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezet versenyzõje és a felkészítésében résztvevõ szakember

részesülhet.

(3) Szakember nem részesülhet magasabb összegû támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzõjének járó

összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet több mint

a legnagyobb támogatásban részesülõ versenyzõ részére javasolt összeg 150 százaléka.

(4) A támogatandó személyekre olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, paralimpiai

versenyszám esetén a MOB fogyatékosok sportjáért felelõs szakmai tagozatának elnöksége tesz javaslatot

a sportpolitikáért felelõs miniszternek 2012. április 13-ig. A javaslathoz csatolni kell a verseny teljes – minden

versenyszámot tartalmazó – jegyzõkönyvét. A sportpolitikáért felelõs miniszter 2012. április 30-ig határozza meg

a támogatandók névsorát és a támogatás összegét, valamint folyósítja a támogatást.

(5) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik,

a javaslattevõnek a versenyzõ azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegû

támogatásban részesíthetõ.

(6) Egy versenyen egy személy egy jogcímen, versenyzõként vagy felkészítésben résztvevõ szakemberként részesülhet

támogatásban.
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