
4. A SZABÁLYSÉRTÉSEK 
[218/1999. (XII.28.) KORM. RE�DELET] 

 
(Megjegyzés: A szabálysértéseknek általában pénzbüntetési tétele van, a szabálysértés 

súlyosságától függő mértékben. A vizsgázónak elsősorban a szabálysértés(műszaki) 

tartalmát kell ismernie, a büntetés pénzben kifejezett mértéke másodlagos 

jelentőségű.) 

 
Jogosulatlan címhasználat (14.§) 
Aki mások előtt őt meg nem illető címet használ, illetőleg kitüntetést vagy egyenruhát 
jogosulatlanul visel, húszezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Ez vonatkozik arra az esetre is, ha valaki jogosulatlanul mérnöknek, főmérnöknek, 

szakértőnek nevezi magát, de ehhez megfelelő végzettséggel és jogosultsággal nem 

rendelkezik 

 
A fás szárú növények védelmi szabályainak  megsértése (19.§) 
Ötvenezer forintig terjedő; pénzbírsággal sújtható, aki a fás szárú növények védelméről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére 
vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti. 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a fás szárú növények védelméről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág.  
 
Határrendészeti szabálysértés (24.§) 
Aki az államhatár megjelölésére szolgáló jelet gondatlanul megsemmisít vagy 
elmozdít,harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
a) a megye-, város- vagy községhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet vagy létesítményt, 
b) természetvédelmi hatósági és tájékoztató táblát, 
c) a birtokhatár megjelölését vagy az egyéb közérdeket szolgáló jelet vagy létesítményt 
megsemmisít, elvisz vagy áthelyez. 
 
A közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések 25.§-31.§ 
- Titokvédelmi szabálysértés 
- Adatvédelmi szabálysértés 
- Adatszolgáltatással, nyilvántartással, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek 
megszegése 
 
- Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés 
a) jogosulatlanul, vagy jogszabályban előírt eljárási szabályok megszegésével, 
adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatszolgáltatást elrendelése, illetve végre 
hajtása, 
b) gondatlanul a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltatása, 
c) a szabályszerűen elrendelt statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt határidőben 
teljesítése, 
d) a statisztikai adatok közlésére, közzétételére vagy átadására vonatkozó jogszabályok 
megszegése, 
e) a személyes adatok statisztikai célú feldolgozásánál előírt nyilvántartás vezetésének 
elmulasztása, 



f) a statisztikai adatszolgáltatás ellenőrzésének  akadályozása, az ellenőrzés, illetőleg 
tájékozódás során kért felvilágosítás megtagadása, illetőleg megőrzési kötelezettségének nem 
teljesítése 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
Közlekedési szabálysértések (60.§- 
a) Útügyi szabálysértések 
- engedély nélküli útelzárás, az út alatti vagy a feletti építmény vagy létesítmény 
csatlakozásának létesítése, 
- engedély nélküli útfelbontás, vagy elfoglalás, 
- az út árkába vagy átereszébe olyan anyag juttatása, amely a lefolyást akadályozza vagy az 
árkot (átereszt) szennyezi, 
- az úton elhelyezett útfenntartási anyag szükségtelen mozgatása (ráhajt vagy azt szétszórja), 
- az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettség 
megszegése, 
- természeti védett természeti területen az engedélyezett közlekedési útról való letérés, 
- az út vagy az út műtárgyának gondatlan megrongálása, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A felsorolt szabálysértések miatt a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre 
felhatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, valamint természeti és védett természeti 
területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az 
önkormányzati természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
b) Vasúti építményre vonatkozó szabálysértés (62.§) 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- vasúti építményt vagy berendezést (ideértve a siklót, a függőpályát, a távolsági szalagpályát 
és sífelvonót is) az ahhoz szükséges engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon létesít, 
átalakít, illetőleg engedély nélkül üzembe helyez vagy megszüntet, 
- vasúti építményt vagy berendezést a használatbavételi engedélyben meghatározott, illetőleg 
a vasúti építményre, berendezésre vonatkozó üzemeltetési, műszaki és biztonsági előírások 
megszegésével üzemeltet, 
 
A fogyasztóvédelmi szabálysértések(74.§) 
a) Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése 
- Aki a termék minőségének tanúsítását elmulasztja, illetőleg a vásárlási tájékoztató adására 
vonatkozó kötelességét megszegi, vagy a minőséget tanúsító okiratban a termék minőségéről 
valótlan adatot tanúsít, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
- Aki a minőség tanúsítási kötelezettség megszegésének szabálysértését építési termékkel 
(építési anyag, szerkezet, berendezés) kapcsolatban követi el, illetőleg építési terméket hazai 
megfelelőség igazolása nélkül hoz forgalomba, százezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 
 
b) Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata 
Aki megfelelőségi jelölést jogosulatlanul használ vagy megfelelőségi jelöléssel 
összetéveszthető jelölést használ, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
Egyes munkaügyi szabálysértések(93.§-99.§) 
a) A munkavállaló hátrányos megkülönböztetése 
Az a munkáltató, aki 
- a munkavállaló alkalmazását nemre, korra, nemzetiségre, fajra, származásra, vallásra, 
politikai meggyőződésre, munkavállalói érdekképviseleti szervezethez való tartozásra, vagy 



ezzel összefüggő tevékenységre való tekintettel, továbbá minden egyéb, a munkaviszonnyal 
össze nem függő körülmény miatt jogellenesen megtagadja, 
- a munkavállalók között az előbbiek hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
b) Munkavédelmi szabálysértés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: 
- a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri, 
- munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-
készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, 
illetőleg a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza, 
- a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási 
kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a kivizsgálást – ideértve az ehhez szükséges 
adatszolgáltatás megtagadását – akadályozza, 
 
c) Munkavédelmi képviselő akadályozása 
Az a munkáltató, aki a munkavédelmi képviselőt a munkavédelemre vonatkozó szabályban 
biztosított jogainak gyakorlásában szándékosan akadályozza, illetőleg a munkavédelmi 
képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz, ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
Az itt felsorolt munkaügyi szabálysértések miatti eljárás az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a bányakapitányság hatáskörébe tartozik. 
 
Földvédelmi szabálysértések (118.§) 
a)Földmérési munka jogtalan végzése 
Harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- földmérési (vázrajzkészítési) munkát jogosulatlanul vagy nem a jogszabályban előírt módon 
végez, 
- a földmérési munkával kapcsolatos bejelentési, munkarész beszolgáltatási vagy megőrzési 
kötelességének nem tesz eleget, 
- a földmérési és térképészeti állami alapadatokat jogtalanul használja, 
 
A vízgazdálkodás rendjét veszélyeztető szabálysértések (125.§ 
 
a) Vízjogi szabálysértés 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkát, vízilétesítményt, illetőleg 
vízhasználatot vízjogi engedély, illetőleg hatósági hozzájárulás nélkül, vagy az engedélyben 
meghatározott előírások megszegésével végez, gyakorol vagy üzemeltet, 
- egyéb hatósági engedélyhez kötött vízilétesítményt vagy vízimunkát engedély nélkül létesít, 
illetőleg az engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorol, 
- a vízmennyiség csökkenése esetén a vízhasználat korlátozására vonatkozó hatósági 
rendelkezéseket megszegi, 
 
b) Víz-szennyezés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- külön jogszabályban meghatározott rendeltetésű vízi létesítménybe, illetve hasznosításra 
igénybe vett, vagy arra kijelölt vízkészletbe közvetlenül vagy közvetve fertőző, illetőleg 



károsan szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra alkalmatlanná teszi, 
vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként nem állapítható meg, 
- a szennyvíztisztító berendezés, szennyvíz, illetőleg szennyezőanyag ártalommentes 
elhelyezését nem a jogszabályban vagy jogszabály alapján kiadott hatósági előírásban 
meghatározott módon valósítja meg, vagy olyan létesítményt üzemeltet, amely a vizek 
fertőzését vagy káros szennyezését okozhatja, 
- az ivóvízellátást ásvány- és gyógyvízként szolgáló, vagy ilyen célra kijelölt vizek, 
vízilétesítmények védőterületére, védőidomára vagy védősávjára a jogszabályban, a hatósági 
előírásokban meghatározott rendelkezéseket megszegi, illetőleg a védőterületet érintő 
korlátozásokkal ellentétes tevékenységet folytat, illetőleg ingatlan-használatot gyakorol, 
 
Vállalkozói, ipari szabálysértések (128.§-133.§) 
 
a) Kontárkodás 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki jogosulatlanul folytat vállalkozói 
tevékenységet, vagy olyan vállalkozói tevékenységet gyakorol, amelyre nem jogosult. 
Azt a munkaeszközt, amellyel a kontárkodás szabálysértését elkövették, el lehet kobozni, a 
szabálysértés egy éven belüli ismételt elkövetése esetén pedig el kell kobozni. 
 
b) Kazánok és nyomástartó berendezések és tároló tartályok biztonsági szabályainak 
megszegése 
 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- kazánt vagy nyomástartó berendezést, illetőleg tároló tartályt előzetes vizsgálat nélkül vagy 
annak kedvezőtlen eredménye ellenére, illetőleg az engedély érvényének lejárta után üzemben 
tart, 
- kazán vagy nyomástartó berendezés, illetőleg tároló tartály üzemeltetésére vonatkozó 
biztonsági szabályokat nem tartja meg. 
Aki kazánnak vagy nyomástartó berendezésnek, illetőleg tároló tartálynak a biztonsági 
szabályzatokban előírt szerelvényeit (segédberendezéseit) nem tartja üzemképes állapotban, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértés esetén az eljárás az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, 
továbbá a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
c) Energiahordozókra vonatkozó biztonsági szabályok megszegése 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- a gáz, kőolaj, kőolajtermékek vezetéken történő szállítására, tárolására, illetőleg e célokat, 
valamint a gáz rendeltetésszerű felhasználását szolgáló berendezések létesítésére, kezelésére, 
átalakítására és megszüntetésére, továbbá a gázüzemi létesítmények biztonsági övezetére 
vonatkozó jogszabály, vagy jogszabály alapján kiadott rendelkezésben előírt biztonsági 
szabályokat megszegi, 
- olyan gázfogyasztó készüléket üzemeltet, amely nem szabványos vagy típusvizsgálat szerint 
nem alkalmas, vagy amelyet nem láttak el forgalomba hozatali engedéllyel, 
- a gázfogyasztó készülék, illetőleg a gázvezeték műszaki-biztonsági ellenőrzését akadályozza 
vagy zavarja. 
 
Bányászati szabálysértés (135.§) 
Pénzbírsággal (ötvenezer forint) sújtható, aki 
- a bányászati tevékenységet a bányakapitánysághoz be nem jelentett felelős műszaki 
vezetővel vagy anélkül folytat, 



- a földtani kutatási munka megkezdését és befejezését a bányakapitányságnak és a központi 
földtani hatóságnak nem jelenti be, vagy a kiadott engedélyekben megadott feltételeket nem 
tartja meg, 
- a bányatelekkel kapcsolatos rendelkezéseket megszegi, 
- a bányatérképek készítésére, folyamatos kiegészítésére, megbízhatóságára és megőrzésére 
vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
- a bányabiztonsági szabályzatok előírásait megszegi, 
- a védőpillérekre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, 
Pénzbírsággal (hatvanezer forint) sújtható továbbá az a munkáltató, aki a bányászatról szóló 
törvényben meghatározott, súlyos üzemzavarral, illetőleg bányászati munkabalesettel 
kapcsolatos azonnali bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, valótlan adatot közöl, 
illetőleg az üzemzavar valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza, 
 
A szabálysértés miatti eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK (136.§-140.§) 
 
a) Építmény engedély nélküli használatba vétele 
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki használatbavételi engedélyhez kötött 
építményt 
- engedély nélkül ad vagy vesz használatba, 
- az építményt nem a rendeltetésének megfelelően használja, 
- a külön jogszabályban meghatározott építési tevékenység elkészültét a hatóságnak nem 
jelenti be, 
 
b) Építőipari kivitelezési jogosultság szabályainak megszegése 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- építőipari kivitelezési tevékenységet folytat anélkül, hogy arra jogosult volna, 
- az építés műszaki munkálatait erre jogosultsággal rendelkező műszaki vezető hiányában 
folytatja. 
Aki az építési napló vezetését és az építés helyszínén tartását elmulasztja -ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, 
Aki építési szakmunkát a tevékenységére előírt szakmai feltételek teljesítése nélkül végzi, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
c) Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság szabályainak megszegése 
Építészeti-műszaki tervezési tevékenység jogosulatlan folytatása, a más által készített terv 
igazolása saját tervként, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
d) Az építés biztonsági szabályainak megszegése 
Aki az építmény építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása, javítása, emeletráépítése, tetőtér-
beépítése, állagmegóvása, átalakítása, helyreállítása, rendeltetés-módosítása vagy lebontása, 
illetőleg állvány felállítása vagy szétszedése alkalmával az életre, testi épségre és egészségre 
vonatkozó biztonsági szabályokat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 
Az építés biztonsági szabályainak megszegése esetében a szabálysértési eljárás az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség hatáskörébe tartozik, minden egyéb esetben az 
eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
Felvonóval kapcsolatos kötelességek megszegése (140.§) 



Aki a felvonó és mozgólépcső (mozgójárda) üzembe helyezésére, rendeltetésszerű 
használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára 
vonatkozó kötelességét megszegi - ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
A szabálysértés miatt az eljárás a bányakapitányság hatáskörébe is tartozik. 
 
Régészeti szabálysértés (144.§) 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- régészeti feltárás céljából jogszabályban előírt engedély nélkül ásatást, megelőző feltárást, 
falkutatást, műszeres lelet- és lelőhelyfelderítést végez vagy végeztet, 
- régészeti és természettudományos feltárásokra, lelőhelyekre, továbbá a régészeti jelentőségű 
védett földterületekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségét megszegi, 
 
Mérésügyi, szabványügyi és találmányi szabálysértések (150.§-151.§) 
 
a) Mérésügyi szabálysértés 
Százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- a mérésügyi jogszabályok szerint kötelező hitelesítésű mérőeszköz forgalomba hozatalához 
szükséges hitelesítési engedély beszerzését elmulasztja, 
- a mérőeszköz jogszerű használatához szükséges első, időszakos vagy javítás utáni 
hitelesíttetetéséről nem gondoskodik, 
- a mérésügyi jogszabályok szerinti mérésügyi tanúsító jelet, engedélyt, bizonyítványt 
jogosultatlanul használ, 
- hamis mérésügyi tanúsító jelet, engedélyt vagy bizonyítványt használ, 
Fenti szabálysértések miatt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal erre feljogosított 
dolgozója helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
Aki a közüzemi szolgáltatás során használt fogyasztásmérők tekintetében a jogszabályban 
előírt kötelező nyilvántartás vezetéséről nem gondoskodik, ötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
A mérésügyi szabálysértés miatt az eljárás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes 
területi szerve hatáskörébe is tartozik. 
 
b) Szabványügyi szabálysértés 
Hatvanezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki 
- nemzeti szabványt jogosulatlanul forgalmaz, 
- a nemzeti szabványnak való megfelelőségi jelet jogosulatlanul alkalmazza. 
A nemzeti szabványnak való megfelelőségi jelet jogosulatlanul alkalmazza az, aki a terméken 
az MSZ megfelelőségi jelet anélkül tünteti fel, hogy az a nemzeti szabványban rögzített 
követelményeket kielégítené. 
 


