89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a törvény 8-9. §ában és 19-20. §-ában foglaltakra figyelemmel - a Minisztertanács a következıket rendeli:
1. § (1) A rendelet hatálya azokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságokra és
magánszemélyekre terjed ki, akik
a) a Magyar Köztársaság területén közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, illetıleg közúti jármővet (a továbbiakban:
jármő) tartanak üzemben;
b) a Magyar Köztársaság területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővel közúti közlekedési
szolgáltatást végeznek.
(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: jármővel díj ellenében végzett személyszállítás, árufuvarozás
és autómentés.
(3) A rendelet alkalmazásában nem minısül közúti közlekedési szolgáltatásnak a külön jogszabályban meghatározott saját
számlás áruszállítás és saját számlás utasszállítás.
2. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatásként
a) áruszállítás céljára szolgáló jármővel
aa) közúti árufuvarozás a 4. §-ban,
ab) nemzetközi közúti árufuvarozás a 4/A. §-ban;
b) autóbusszal személyszállítás az 5. §-ban;
c) személygépkocsival
ca) személytaxi-szolgáltatás az 5/A. §-ban,
cb) személyszállító szolgáltatás az 5/B. §-ban
meghatározott engedéllyel végezhetı.
(2) Aki rendszeres gazdasági tevékenységként az (1) bekezdésben nem szereplı közúti közlekedési szolgáltatást kíván
végezni, köteles azt a tevékenység megkezdése elıtt legalább 30 nappal a székhelye szerint illetékes megyei (fıvárosi)
közlekedési felügyeletnek (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
tevékenység megjelölését, az ahhoz használni kívánt jármő (jármővek) jellegét, telephelyét (tárolásának helyét). A területi
közlekedési felügyelet a tevékenység megkezdését megtiltja, ha az annak végzéséhez elıírt feltételek hiányoznak.
3. § A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhetı meg, ha a szolgáltatást végzı a 2. § (1) bekezdésében
megjelölt tevékenységre az engedélyt megszerezte, illetıleg a 2. § (2) bekezdésében elıírt bejelentési kötelezettségének eleget
tett, és a tevékenységhez használt, engedélyezett jármővét (jármőveit) - a kizárólag menetrend szerinti személyszállítást végzı
autóbusz, a közúti árufuvarozást végzı jármő és pótkocsi kivételével - külön jogszabályban meghatározott színő hatósági
jelzéssel (a továbbiakban: különleges rendszámtábla) látták el.
3/A. § (1) Közúti árufuvarozói engedély vagy autóbuszos személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél
a) az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személy mind erkölcsi, mind szakmai szempontból kifogástalan elıélető (jó
hírnév);
b) a szakmai irányítást ellátó személy rendelkezik a vállalkozás viteléhez szükséges, jogszabályban meghatározott átfogó
ismeretekkel (szakmai alkalmasság);
c) a tevékenység megkezdéséhez és folyamatos végzéséhez szükséges pénzeszközök bizonyítottan rendelkezésre állnak
(megfelelı pénzügyi helyzet).
(2) A szakmai irányító személyének változása esetén az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítése nélkül - a
területi közlekedési felügyelet jóváhagyásával - a tevékenység a külön jogszabályban meghatározott ideig folytatható.
Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel már nem teljesül, a területi közlekedési felügyelet - megfelelı
biztosíték esetén - legfeljebb 12 hónapra haladékot adhat a vállalkozásnak.
(3) A közúti árufuvarozói engedélyt vagy az autóbuszos személyszállító engedélyt vissza kell vonni, ha olyan körülmény
merül fel, amely az engedély kiadását kizárná, továbbá, ha a vállalkozás a tevékenységet egyáltalán nem vagy nem a szakmai
elıírásoknak megfelelıen gyakorolja.
4. § (1) Közúti árufuvarozást a belföldi székhelyő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság és
egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) csak abban az esetben végezhet, ha kérelmére a területi közlekedési
felügyelettıl közúti árufuvarozói engedélyt kapott.
(2)-(3) --(4) A közúti árufuvarozói engedélyt legfeljebb 5 évre lehet kiadni. Az engedély kiadása és annak az érvényességi idı lejártát
követı meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik.
(5) --4/A. § Nemzetközi közúti árufuvarozást a belföldi székhelyő vállalkozás abban az esetben végezhet, ha kérelmére a területi
közlekedési felügyelettıl - külön jogszabály alapján - közúti árufuvarozói engedélyt, továbbá közösségi engedélyt és nemzetközi szerzıdés elıírása alapján - a Központi Közlekedési Felügyelettıl (a továbbiakban: KKF) nemzetközi közúti
áruszállítási engedélyt (a továbbiakban: áruszállítási engedély) kapott.

5. § (1) Autóbusszal díj ellenében személyszállítást a belföldi székhelyő vállalkozás abban az esetben végezhet, ha
kérelmére a területi közlekedési felügyelettıl - külön jogszabály alapján - autóbuszos személyszállító engedélyt kapott.
Nemzetközi személyszállítást a vállalkozás csak a kérelmére a területi közlekedési felügyelet által kiadott közösségi engedély
birtokában végezhet.
(2) Autóbuszos személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható, amely
a) külön jogszabály, nemzetközi szerzıdés alapján jogosult, továbbá aki e jogosulttal kötött vállalkozási szerzıdés alapján
válik jogosítottá menetrend szerinti közforgalmú közúti személyszállítás végzésére;
b) megfelel a 3/A. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglaltaknak;
c) alkalmas jármővel rendelkezik
ca) közforgalmú személyszállításra a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint,
cb) nemzetközi személyszállításra a külön jogszabályban meghatározott mőszaki elıírások szerint.
(3) Amennyiben a vállalkozás a (2) bekezdés a) vagy ca) pontjában foglalt feltételnek nem felel meg, az autóbuszos
személyszállító engedély csak szerzıdéses és különjárati személyszállítás végzésére jogosító érvényességgel adható ki.
(4) Annak a vállalkozásnak, amelynek jármőve nem felel meg a (2) bekezdés cb) pontjában foglalt feltételnek, az engedélyt
belföldi forgalomra érvényes korlátozással kell kiadni.
(5) Az autóbuszos személyszállító engedély 5 évre, de legfeljebb a (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultság idıtartamára
adható ki. Az engedély meghosszabbítható. Az engedély kiadása és meghosszabbítása csak abban az esetben tagadható meg,
ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik.
(6) A 3/A. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt szakmai alkalmasság és c) pontjában foglalt megfelelı pénzügyi helyzet
követelményének átmeneti nem teljesülése esetére a 3/A. § (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelıen alkalmazni. Az
autóbuszos személyszállító engedély visszavonására a 3/A. § (3) bekezdése az irányadó.
5/A. § (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis
személyszállító szolgáltatásként végezhetı.
(2) A vállalkozás a területi közlekedési felügyelet engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxiszolgáltatást.
(3) Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt
a) a személyes megbízhatóság,
b) a szakmai alkalmasság,
c) a megfelelı pénzügyi teljesítıképesség, továbbá
d) amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a területi közlekedési felügyelet - külön jogszabály alapján személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minısített és ezt igazolólappal tanúsítja.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelményeket a vállalkozás - illetıleg az adott tevékenységet végzı
szervezeti egység, részleg - vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett
személynek (a továbbiakban: szakmai vezetı) kell teljesítenie. A szakmai vezetı személyének változása esetén a területi
közlekedési felügyelet legfeljebb 6 hónapos idıtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének teljesítése
alól.
(5) A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az a személy, aki
a) büntetett elıélető;
b) olyan vállalkozás szakmai vezetıje volt, amelynél
- a szakmai érdekképviseletek, a települési önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat) megállapítása szerint a
személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat - ideértve a települési önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi
Önkormányzat) által közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára -,
- a jármővezetık személyi feltételeire, az áralkalmazásra, a nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó jogszabályokat
megsértették, illetıleg a személytaxikra vonatkozó mőszaki, biztonsági vagy igazgatási szabályokat megsértették,
és ezért az engedélyezı szerv a vállalkozás személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
végzésére jogosító valamennyi engedélyét (14. bekezdés) visszavonta, a visszavonás idıtartama alatt;
c) az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások keretében történı jármővezetésre való jogosultságát a (13) bekezdés b)
pontjában felsorolt okok valamelyike miatt a területi közlekedési felügyelet visszavonta, a visszavonás idıtartama alatt.
(6) A szakmai alkalmasság az 1. számú melléklet 1/b) pontjában meghatározott személytaxis és személygépkocsis
személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvánnyal igazolható.
(7) Nem szükséges vizsgát tennie annak a szakmai vezetınek, aki - a kérelem benyújtását megelızıen - 10 évnél nem
régebben, legalább 5 évig szakirányú szakmai vezetıi beosztásban dolgozott személytaxis vagy személygépkocsis
személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál vagy ilyen területen egyéni vállalkozó volt. Részleges vagy teljes felmentést
kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az elıírt szakismeretek elsajátítását szakirányú felsıfokú képesítésrıl
kiállított okirattal igazolja.
(8) A pénzügyi teljesítıképesség abban az esetben megfelelı, ha a vállalkozás
a) 90 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény 97. §-ának q)
pontjában meghatározott köztartozása nem áll fenn;
b) személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 25 ezer Ft összegő, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek
megfelelı - pénzügyi intézmény által nyújtott - garanciával vagy erre felelısségbiztosítással rendelkezik. A vagyoni biztosíték
legfeljebb 40 napos visszapótlási kötelezettség mellett kizárólag a területi közlekedési felügyelet rendelkezésével az utasok
más módon nem fedezett kártérítési igényének kielégítésére használható fel.
(9) A taxiengedélyt a területi közlekedési felügyelet kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott mőködési területre
(településre, településekre) és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki.

(10) A területi közlekedési felügyelet az illetékességi területén kívül esı mőködési területet csak e mőködési terület szerint
illetékes területi közlekedési felügyelet egyetértése alapján jegyezhet be az engedélybe.
(11) A taxiengedélyben - a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül - fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a vállalkozás
székhelyét, telephelyét, a szakmai vezetı nevét, továbbá a személytaxihoz minısítı vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a
mőködési területen lévı taxiállomások használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési
önkormányzat (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a személytaxi
idıszakos vizsgálata elıtt a területi közlekedési felügyelet ellenırzi, hogy a vállalkozás a mőködési területén érvényes
elıírásoknak megfelelıen a taxiállomás használati díját megfizette.
(12) A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban bekövetkezett változásokat
a területi közlekedési felügyeletnél bejelenteni. A területi közlekedési felügyelet a bejelentés alapján az engedély adatait
módosítja, vagy - a régi bevonása mellett - újat ad ki. A vállalkozás a tevékenység megszőnése esetén a taxiengedélyt a területi
közlekedési felügyeletnek köteles visszaszolgáltatni, vagy a tevékenység szüneteltetése esetén a területi közlekedési
felügyeletnél letétbe helyezni.
(13) A területi közlekedési felügyelet a taxiengedélyt legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre bevonja, ha a
vállalkozás az adott személytaxival
a) az engedélyezett tevékenységet tartósan - legalább egy éven át - nem gyakorolja, anélkül, hogy a szünetelést a területi
közlekedési felügyeletnél megfelelı indokkal a taxi-rendszámtábla egyidejő letétbe helyezése mellett bejelentette volna,
b) a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette - így különösen ha a hatósági árat túllépte, az árat
nem tüntette fel, a nyugtaadási kötelezettségét megszegte, a viteldíjkészüléket szabálytalanul mőködtette, illetve az utasokat
más módon megkárosította, a taxiállomás használatára vonatkozó szabályokat megszegte, és emiatt a visszavonásra a
mőködési terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzıje (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat jegyzıje), a
Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség, a területi fogyasztóvédelmi felügyelıség, a KKF vagy az illetékes érdek-képviseleti szerv
megfelelıen alátámasztott javaslatot tett.
(14) A területi közlekedési felügyelet a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét
a) visszavonja, ha a vállalkozás a mőködése során a taxiengedélyek kiadásához szükséges és az e rendeletben elıírt
valamely feltételt már nem teljesíti;
b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonhatja a (13) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények
súlyos vagy ismétlıdı megsértése esetén.
(15) A vállalkozás a taxiengedély visszavonásának idıtartama alatt újabb taxiengedélyt nem kaphat. A személytaxi cseréje
esetén azonban a taxiengedély is cserélhetı.
(16) A kamara köteles a kiadott, és a még birtokában lévı, rendszámtáblákról vezetett nyilvántartásokat és kimutatásokat
2000. október 31-ig az illetékes rendırkapitányságnak átadni.
5/B. § (1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai,
sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá
rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a területi közlekedési felügyelet engedélyével (a továbbiakban:
személygépkocsis személyszállító engedély) végezhetı. A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem
adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít.
(2) Személygépkocsis személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható,
a) amely az (1) bekezdésben elıírtak meglétét vállalkozói igazolvánnyal, társasági szerzıdéssel, alapító okirattal igazolja;
b) amely a 12. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra elıírt
feltételeket;
c) amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxiengedélye nem áll visszavonás hatálya alatt.
(3) A személygépkocsis személyszállító engedélyt a területi közlekedési felügyelet kérelemre, a vállalkozás nevére, a
gépkocsik rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezetı nevét, a vállalkozás
székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minısítı vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosító számát is.
(4) A személygépkocsis személyszállító engedély adataiban bekövetkezett változásokra és az engedély leadására az 5/A. §
(12) bekezdésében foglaltakat, az engedély visszavonására - ideértve az engedélyezett tevékenységtıl eltérı mőködést is - az
5/A. § (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
5/C. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások keretében jármővet vezetni csak személytaxi vagy
személygépkocsis személyszállító vezetıi igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: igazolvány) szabad.
(2) Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkezı vállalkozás által
benyújtott - személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármő vezetésére képesített személy adatait tartalmazó kérelemre a területi közlekedési felügyelet 8 napon belül adja ki. A kérelmet el kell utasítani, ha a jármővezetı
a) büntetett elıélető,
b) nem felel meg a 11. §-ban meghatározott feltételeknek,
c) korábban kiadott igazolványát visszavonták, a visszavonás idıtartama alatt,
d) szakmai vezetıje volt olyan vállalkozásnak, amely személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító
szolgáltatás végzésére való jogosultságát valamennyi engedélye visszavonásával [5/A. § (14) bek. és 5/B. § (4) bek.]
elveszítette, ennek idıtartama alatt.
(3) Az igazolvány tartalmazza:
a) a jármővezetı személyi adatait,
b) az 1. számú melléklet 1/a) pontjában meghatározott képesítésrıl szóló igazolás (bizonyítvány) számát és kiállításának
dátumát,
c) a mőködési területet,
d) az igazolvány sorszámát,

e) annak a vállalkozásnak a megnevezését, amelynek a személytaxiját, személygépkocsiját a jármővezetı vezetni jogosult,
f) a Közlekedési Fıfelügyelet által rendszeresített azonosító lapot. Az azonosító lap a jármővezetı nevét, fényképét és az
igazolvány számát tartalmazza.
(4) Az igazolvány (3) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a (3) bekezdés e) pontja kivételével
a jármővezetınek az igazolványt kiállító területi közlekedési felügyeletnél 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a (3)
bekezdés e) pontjában megjelölt vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak
kell a területi közlekedési felügyeletnek bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító területi közlekedési
felügyelet az igazolvány adatait módosítja, vagy - régi igazolvány bevonása mellett - új igazolványt ad ki.
(5) Az igazolványt kiállító területi közlekedési felügyelet az igazolványt
a) visszavonja, ha az igazolvány kiadásának az e rendeletben elıírt feltételei már nem teljesülnek,
b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonja, ha az 5/A. § (13) bekezdésének b) pontjában megjelölt szakmai
követelményeket a jármővezetı megsértette.
(6) A személytaxi- és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a jármő vezetıjének a jármő mőszerfalán az utas felıli oldalon - az azonosító lapot el kell helyeznie.
6. § (1) Autóbusszal nem közúti közlekedési szolgáltatásként a belföldi székhelyő üzembentartó abban az esetben végezhet
utasszállítást, ha kérelmére a területi közlekedési felügyelettıl - külön jogszabály alapján - saját számlás utasszállításra szóló
igazolványt kapott.
(2) Az igazolvány abban az esetben adható ki, ha az üzemben tartó büntetıjogi felelıssége tudatában nyilatkozik, hogy az
utasszállítást nem gazdasági tevékenységként végzi, hanem azt a saját tulajdonában levı, illetve tartósan bérelt vagy lízingelt
jármővel végzi és a jármővet maga vagy tagja, illetıleg személyzete (alkalmazottja) vezeti.
(3) Az igazolvány rendszámra szólóan, legfeljebb 5 évre, nemzetközi közúti személyszállításra nem alkalmas jármő esetén
belföldi forgalomra szóló érvényességgel adható ki.
(4) Az igazolványt vissza kell vonni, ha olyan körülmény merül fel, amely annak kiadását kizárná, vagy az üzemben tartó
nem tartja meg a jármőre és a jármővezetıre vonatkozó szakmai elıírásokat, illetıleg, ha olyan tevékenységet végez, amelyhez
nem rendelkezik jogosultsággal.
7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő - a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy
más közterületen nem tárolható.
(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több jármővet használ, jármőveit
telephelyen köteles tárolni.
(3) Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegő
gépkocsival végzi, e jármővet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.
(4) A közút kezelıje kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármő a közúti forgalmat nem zavarja hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármő (jármőszerelvény) közúton való tárolásához. Más
közterületen az ilyen jármő tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.
(5) Az (1), a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra,
mezıgazdasági vontatókra, lassú jármővekre és jármőszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz
használnak.
8. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz kétütemő benzinmotorral meghajtott gépkocsi nem használható. Nem vonatkozik
ez a rendelkezés arra a gépkocsira, amely kipufogógázának szennyezıanyag tartalma nem haladja meg a külön jogszabályban
meghatározott értéket.
(2) Díj ellenében autóbusszal végzett közforgalmú közúti személyszállításhoz csak olyan gépjármő használható, amelynek
erre való alkalmasságát a területi közlekedési hatóság mőszaki vizsgálat alapján kifejezetten megállapította. A feltételeknek
való megfelelés esetén a gépjármő forgalmi engedélyét „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéssel kell ellátni.
Ha a feltételeknek a gépjármő már nem felel meg, a korábbi bejegyzést érvényteleníteni kell.
(3) Árutovábbításhoz csak olyan jármő használható, amelyen - a rakomány megóvása és rögzítése céljából - a szükséges
rakszerek és rakodóberendezések rendelkezésre állnak.
9. § A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő jobb oldali elsı ajtajának külsı részén - tehergépkocsi oldalfalán jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a területi közlekedési felügyelet által e célra
rendszeresített jelet és az azonosítási számot.
10. § --11. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatás keretében jármővet az vezethet, aki
a) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármő vezetéséhez szükséges érvényes vezetıi engedéllyel és külön
jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minısítéssel rendelkezik,
b) az 1. számú mellékletben meghatározott - tevékenységéhez igazodó - vizsgával a képesítést megszerezte, és
c) nem áll a jármővezetéstıl eltiltás hatálya alatt.
(2) Az Európai Unión kívüli állam állampolgára belföldi vagy nemzetközi közúti árufuvarozást végzı, magyar hatósági
engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővet - a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK tanácsi rendeletnek a jármővezetıi igazolvány
létrehozása érdekében történı módosításáról szóló, 2002. március 1-jei 484/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerint - nemzetközi közúti árufuvarozás esetén a közösségi engedély, belföldi közúti árufuvarozás esetén a közúti
árufuvarozói engedély jogosultjának kérelmére kiadott jármővezetıi igazolvány birtokában vezethet. A jármővezetıi
igazolványt a területi közlekedési felügyelet adja ki. A jármővezetıi igazolvány kiadása során a megyei (fıvárosi) munkaügyi
központ a külön jogszabályban meghatározott mentességi ok ügyfél által igazolt fennállása esetén a mentesség okáról
szakhatóságként nyilatkozik.
(3) A jármővezetıi igazolvány iránti kérelemhez mellékelni kell a jármővezetı munkavállalási engedélyének,
munkaszerzıdésének és a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása jogszerőségét igazoló okmánynak hiteles másolatát,

valamint a szakmai képesítését igazoló irat hiteles másolatát és annak hiteles fordítását. A területi közlekedési felügyelet a
kiadott jármővezetıi igazolványokról nyilvántartást vezet és a megyei (fıvárosi) munkabiztonsági és munkaügyi
felügyelıséget értesíti a jármővezetıi igazolvány kiadásáról.
(4) A területi közlekedési felügyelet ellenırzi az Európai Unió más tagállamának hatósági engedélyével és jelzésével ellátott
jármő vezetıje tekintetében a 484/2002/EK rendelet jármővezetıi igazolványra vonatkozó szabályainak betartását.
12. § (1) Személytaxiként
a) négy- vagy többajtós és legalább öt személy szállítására alkalmas,
b) külön jogszabályban meghatározott színő, a személytaxit üzemeltetı vállalkozás részére átadott taxi-rendszámtáblával
felszerelt
személygépkocsi tartható üzemben.
(2) A személytaxit fel kell szerelni:
a) „TAXI” szót mutató fényjelzı berendezéssel, amely jelzi, ha a személytaxi igénybe vehetı (szabad);
b) viteldíjjelzı készülékkel;
c) a jobb oldali hátsó ablak alsó részén és a jobb oldali elsı ülés elıtt jól látható helyen elhelyezett díjtáblázattal.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott viteldíjjelzı készüléknek adattárolós, számla adására alkalmas kivitelőnek
kell lennie.
(4) A személytaxi saját célra történı igénybevétele esetében a (2) bekezdés a) pontjában elıírt jelzést le kell venni vagy le
kell takarni.
13. § A menetrend alapján közlekedı autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán a járati útvonal kezdı- és végpontját, a
különjárati személyszállításra használt autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán „különjárat” feliratot feltüntetı táblát kell
elhelyezni. Szerzıdéses járat esetén az autóbusz (mikrobusz) homlok- és oldalfalán a „szerzıdéses járat” feliratot, valamint az
útvonal kezdı- és végpontját egyaránt fel kell tüntetni.
14. § Személygépkocsival díj ellenében árut szállítani (fuvarozni) általában nem szabad. Ez a tilalom nem vonatkozik a
személygépkocsi
a) csomagterében fuvarozott árura (egyéb tárgyra);
b) utastérben fuvarozott, az üres üléseken elhelyezett olyan megfelelıen csomagolt árura, amelynek magassága a
személygépkocsi ablakainak alsó szélét nem éri el és tömege ülésenként a 68 kg-ot nem haladja meg.
15. § (1) Tehertaxiként legfeljebb 6000 kg megengedett legnagyobb össztömegő tehergépkocsi használható.
(2) A tehertaxit fel kell szerelni:
a) „taxi” feliratú készülékkel, amely jelzi, ha a jármő igénybe vehetı (szabad);
b) viteldíjjelzı készülékkel, továbbá a tehergépkocsiban, a jobboldali elsı ülés elıtt jól látható helyen elhelyezett
díjtáblázattal.
(3) A tehertaxi saját célra történı igénybevétele esetében a (2) bekezdés a) pontjában elıírt jelzést le kell venni vagy le kell
takarni.
16. § --17. § (1) Személytaxival
a) a taxiengedélyben meghatározott mőködési területen kívülre is,
b) nemzetközi szerzıdésekben meghatározott keretek között az országhatáron kívülre is
szállítható utas.
(2) Személytaxival a mőködési területen kívül - a korábban szállított utas visszaszállítását kivéve - csak írásban történı vagy
egyéb ellenırizhetı módon dokumentált elırendelés alapján, a mőködési területre irányuló úticéllal vehetı fel utas, már
odaúton is kikapcsolt (foglaltra állított),,TAXI” fényjelzı berendezéssel.
18. § (1)-(2) --19. § (1) 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival, nyergesvontatóval
(jármőszerelvénnyel) vagy autóbusszal külföldre a külön jogszabályban meghatározott bizonyítvány birtokában szabad kilépni.
(2) A magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, közúti közlekedési szolgáltatást végzı autóbusz, tehergépkocsi és
nyergesvontató (jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén kívül közösségi engedéllyel közlekedhet. Az Európai Unió
tagállamain kívüli államban magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató
(jármőszerelvény) a kétoldalú nemzetközi szerzıdésekben meghatározott engedéllyel, vagy a Közlekedési Miniszterek Európai
Konferenciája által létrehozott és az illetékes magyar hatóság által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély)
közlekedhet. Az ilyen jármő által az Európai Unió másik tagállama és az Európai Unión kívüli állam között végzett közúti
árufuvarozáshoz nemzetközi szerzıdés áruszállítási engedély használatát is elıírhatja.
(3) Az Európai Unión kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató
(jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén a kétoldalú nemzetközi szerzıdésekben meghatározott engedéllyel vagy a
jármő bejegyzése szerinti állam illetékes hatósága által kiadott CEMT engedéllyel közlekedhet.
(4) Az Európai Unió valamely tagállamának - ide nem értve a Magyar Köztársaságot - hatósági engedélyével és jelzésével
ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (jármőszerelvény) a Magyar Köztársaság területén közösségi engedéllyel
közlekedhet. A Magyar Köztársaság és az Európai Unión kívüli állam közötti nemzetközi közúti árufuvarozás végzéséhez e
jármővek számára nemzetközi szerzıdés áruszállítási engedély használatát is elıírhatja.
(5) Ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik, a 3. számú mellékletben meghatározott áruszállítási feladatot,
valamint az ezzel igazoltan összefüggı üresjáratot teljesítı, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett jármő a Magyar
Köztársaság területén, a Magyar Köztársaságban bejegyzett, a 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott áruszállítási
tevékenységet végzı jármő az Európai Unió többi tagállamában közösségi engedély és áruszállítási engedély nélkül, a 3.
számú melléklet 1-3. és 5. pontjában meghatározott áruszállítási tevékenységet végzı jármő áruszállítási engedély nélkül
közlekedhet.

20. § A 17-19. §-ban foglaltak nem érintik az országhatár átlépésére és az országhatáron kívüli forgalomra vonatkozó egyéb
jogszabályokban (útlevél, deviza, vám stb.) meghatározott feltételeket, korlátozásokat és tilalmakat.
21. § (1) Az Európai Unió tagállamain kívüli államba irányuló nemzetközi közúti árufuvarozás lebonyolításához szükséges
áruszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározásához az illetékes szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményét ki
kell kérni.
(2) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gondoskodik az áruszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározásáról.
Az engedélyeket a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) adja ki. Minden, a magyar közlekedési hatóság
által kiadott, a közúti árufuvarozás végzésére jogosító engedély az illetékes szakmai érdekképviselet javaslatára visszavonható.
(3) A nemzetközi szerzıdések szerint engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végzı autóbuszok járati engedélyeit a
nemzetközi szerzıdésekben meghatározott keretek között a KKF adja ki.
(4) A Magyar Köztársaság területén külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármővel közúti közlekedési
szolgáltatási tevékenység (kabotázs) - ha nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik - a gazdasági és közlekedési
miniszter engedélyével folytatható. Az Európai Unió valamely más tagállamának hatósági engedélyével és jelzésével ellátott
autóbusz a Magyar Köztársaság területén kabotázsként különjárati és szerzıdéses személyszállítást erre vonatkozó külön
engedély nélkül végezhet. A valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a belföldi közúti személyszállítási
szolgáltatás feltételeinek megállapításáról szóló 1997. december 11-i 12/98/EK tanácsi rendeletben elıírt, az Európai Bizottság
részére történı értesítési és tájékoztatási kötelezettséget a Közlekedési Fıfelügyelet (a továbbiakban: KFF) teljesíti.
(5) A menetrend szerinti közforgalmú közúti személyszállításra az Európai Unió tagállamaiban honos vállalkozások részére
kiadott kabotázsengedélyek számáról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium évente tájékoztatja az Európai Bizottságot a
KFF útján.
22. § --23. § (1) A - nem menetrend szerint, de díj ellenében - közúti személyszállítást végzı autóbusz, illetıleg a közúti
árufuvarozást végzı gépkocsi, mezıgazdasági vontató, lassú jármő, ezekbıl és pótkocsikból álló jármőszerelvény a közúti
forgalomban autóbuszmenetlevéllel, illetıleg fuvarlevéllel vehet részt.
(2) Autóbuszmenetlevélként a 2. számú melléklet a) pontjában meghatározott vagy olyan okmány használható, amely
legalább a következı adatokat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, címe,
b) az autóbusz kiállításának ideje, helye,
c) az útvonal (kilométer),
d) a szállított személyek száma.
(3) Fuvarlevélként a 2. számú melléklet b) pontjában meghatározott vagy olyan okmány használható, amely legalább a
következı adatokat tartalmazza:
a) a felek megnevezése, címe,
b) az árura vonatkozó adatok (különösen az áru mennyisége, az áru származása, az áruval megtett kilométer teljesítmény, a
csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
megállapodás - szerinti adatok),
c) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje,
d) a fizetésre vonatkozó megállapodás, a fizetés módja.
(4) A közúti forgalomban nem közúti közlekedési szolgáltatást végzı tehergépkocsi, vontató, mezıgazdasági vontató és
ezekbıl álló jármőszerelvény, valamint autóbusz menetlevéllel vehet részt.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben menetlevélként a 2. számú melléklet A) és C) pontja szerinti vagy egyéb
olyan okmány használható, amely legalább
a) a szállítóeszközre (rendszám, teherbírás vagy a szállítható személyek száma),
b) az üzemben tartóra, a gépjármővezetıre (üzemben tartó vagy tulajdonos neve, adószáma, telephelye, gépjármővezetı
neve), valamint
c) a rakományra (a szállítmány megnevezése, mennyisége, származása) és a megtett kilométer-teljesítményre,
d) autóbusz menetlevél esetében az a)-b) pontokban foglaltak mellett a saját számlás utasszállítás végzésére jogosító
igazolvány jogosítottjára (vállalkozás neve, székhelye, telephelye), az indulás, a megállások és az érkezés helyére, idejére,
továbbá a szállított személyek számára
vonatkozó adatokat tartalmazza.
(6) Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott tevékenységre elrendelt okmány szigorú számadásúnak minısül, azt
eseményszerően kell vezetni.
(7) Ömlesztett áru tehergépkocsival, vontatóval és ezekhez kapcsolt pótkocsival vagy félpótkocsival végzett, a Magyar
Köztársaság területén megkezdett közúti fuvarozásához (szállításához) kapcsolódóan a jármő vezetıjének rendelkeznie kell a
megrakott jármő (jármőszerelvény) össztömegét tartalmazó - a felrakó helyen, hitelesített berendezéssel (hitelesített mérleggel)
elvégzett jármő mérlegelés vagy a tengelyterhelés mérés, illetıleg a rakomány súlyának mérlegelése alapján kiállított - jármőtömegbizonylattal (a továbbiakban: bizonylat).
(8) Ömlesztett áru szállítása esetén az árut feladó vagy a felrakást végzı köteles a bizonylatot a felrakás helyén a (7)
bekezdésben meghatározott eljárás szerint kiállítani és a jármő vezetıjének igazolható módon átadni. Bányászati
tevékenységgel kitermelhetı anyagoknak a bányaüzem által a jármőre (jármőszerelvényre) történı felrakása esetén a feladó
köteles a külön jogszabályban meghatározott, a rakodásra vonatkozó üzemi utasításoknak megfelelıen eljárni.
(9) Ha a feladó vagy a felrakást végzı a bizonylat kiállítási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a bizonylat helyett
írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania és a jármő vezetıjének igazolható módon átadni.
(10) A bizonylat és az írásbeli nyilatkozat tartalma:
- a kiállító neve, címe, kiadási sorszáma, a kiadás helye,

- a felrakott áru megnevezése, tömege (kg),
- a felrakodás dátuma (év, hó, nap, óra, perc),
- a jármő mérlegelés vagy tengelyterhelés mérés alapján megállapított tömege (csak a bizonylaton),
- a jármő rendszáma, a menet- vagy fuvarlevél száma,
- a felrakodást végzı aláírása, bélyegzıje.
(11) A bizonylat vagy az írásbeli nyilatkozat a szállítás idıtartama alatt a fuvarlevél vagy menetlevél mellékletét képezi, azt
az ellenırzést végzı hatóság képviselıjének felszólítására be kell mutatni. A bizonylatot vagy az írásbeli nyilatkozatot a
fuvarozás (szállítás) befejezését követıen a kapcsolódó okmányokhoz csatoltan kell megırizni.
(12) Túlsúly megállapítása esetén a szállítást végzı gazdálkodó szervezetnek az utólagos mérlegelés eredményérıl a
fuvaroztatót tájékoztatnia kell a jármővek jövıbeni túlterhelésének megakadályozása céljából.
(13) A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell
megırizni.
(14) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott okmányokat a szolgáltató állítja ki és vezeti. A megrendelı vagy a fuvaroztató
ezen igazolja az elvégzett teljesítményt, fuvarozásnál az áru átvételét is. A gépjármő rendelkezésre bocsátására kötött
szerzıdésnél kiállított okmány az árura vonatkozó adatok helyett a jármőre vonatkozó adatokat tartalmazhatja. A (4)
bekezdésben meghatározott okmányt a jármő üzemben tartója állítja ki, és azt eseményszerően a jármő vezetıje vezeti és
aláírásával hitelesíti.
(15) Külön jogszabály az (1)-(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérıen rendelkezhet, és az e §-sal nem szabályozott
szállításoknál is a menetlevél használatát kötelezıvé teheti.
23/A. § A 23. § (7)-(10) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni
a) a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó jármővekkel, jármőszerelvényekkel végzett
szállításokra,
b) a közmővek meghibásodása esetén a hiba elhárítására igénybe vett jármővekkel végzett szállításokra,
c) közveszély, természeti csapás következményeinek elhárítására igénybe vett jármővekkel végzett szállításokra,
d) a rendvédelmi szervek által üzemeltetett jármővekkel végzett szállításokra.
23/B. § (1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzı személygépkocsi a 2. számú mellékletben meghatározott
menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban.
(2) A menetlevél szigorú számadású okmánynak minısül, azt eseményszerően kell vezetni. A felhasznált vagy rontott
okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megırizni.
24. § A közúti forgalomban a jármő vezetıje köteles a gépjármővön, illetve magánál tartani - a külön jogszabályokban
meghatározott egyéb okmányokon kívül - a végzett tevékenységtıl függıen
a) a 4. § szerinti közúti árufuvarozói engedélyt, a 4/A. § szerinti közösségi engedély hiteles másolatát, az áruszállítási
engedélyt, az 5. § szerinti autóbuszos személyszállító engedélyt és közösségi engedély hiteles másolatát, a járati engedélyt, a
személyszállításra vonatkozó szerzıdés hiteles másolatát, az 5/A. § szerinti taxiengedélyt, az 5/B. § szerinti személygépkocsis
személyszállító engedélyt, illetıleg a 2. § (2) bekezdése szerinti bejelentésrıl szóló igazolást, vagy a 6. § szerinti saját számlás
utasszállításra vonatkozó igazolványt;
b) a jármővezetı részére a rendelet 1. számú mellékletében elıírt képesítés megszerzésérıl szóló igazolást, illetıleg az 5/C.
§ szerinti igazolványt, a gépjármővezetı foglalkoztatási minıségét igazoló okmányt, valamint a jármővezetı
állampolgárságától függıen a 11. § (2) bekezdése szerinti jármővezetıi igazolványt;
c) a jármő igazolólapját, a 19. § (1) bekezdésében meghatározott bizonyítványt, a külön jogszabályban meghatározott
Üzemeltetési és karbantartási naplót;
d) a Bizottság 2121/98/EK rendeletében meghatározott okmányokat, a 23. § és a 23/A. § szerinti fuvarlevelet, menetlevelet,
utaslistát.
25. § (1) A jármővek jogszerő használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek
megfelelı mőszaki állapotáért az üzemben tartó felelıs.
(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a területi közlekedési
felügyeletek, a KKF, a KFF, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetén a
települési önkormányzat jegyzıje (a fıvárosban a Fıvárosi Önkormányzat fıjegyzıje), a Fogyasztóvédelmi Fıfelügyelıség,
illetve a területi fogyasztóvédelmi felügyelıségek is ellenırzik. Az ellenırzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban
és az 5/C. §-ban elıírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó elıírások
megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenırzik. Az ellenırzést végzı szervek a cselekmény vagy
mulasztás súlyához képest büntetı- vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a
szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik;
az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.
(3) Ha az üzemben tartó az elıírt engedély nélkül, illetıleg a közlekedési felügyelet tilalma ellenére végez jármővével közúti
közlekedési szolgáltatást, a területi közlekedési felügyelet kezdeményezésére a rendırhatóság a jármő hatósági (forgalmi)
engedélyét meghatározott idıre bevonhatja.
26. § (1) Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) a gépjármő rendelkezésre bocsátása [2/1981. (I. 31.) MT rendelet és 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet] az árufuvarozással,
illetıleg a díj ellenében végzett személyszállítással,
b )--egy tekintet alá esnek.

(3) E rendelet alkalmazásában ömlesztett áru minden olyan anyag, amely részecskékbıl, szemcsékbıl vagy nagyobb
anyagdarabokból, illetıleg ezek kombinációjából áll, és amelyet tömegben, rendezetlenül és csomagolás nélkül raknak a
szállító jármő rakfelületére.
(4) Aki e rendelet hatálybalépésekor rendszeres gazdasági tevékenységként közúti közlekedési szolgáltatást végez, a 3. § (1)
bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének 1989. június hó 30. napjáig köteles eleget tenni. Nem terheli a
bejelentési kötelezettség azt a jogi személyt és gazdasági társaságot, amely a korábban hatályos jogszabályok szerint e
tevékenységét a közlekedési felügyelethez már bejelentette.
(5) E rendeletnek a telephelyre (tárolóhelyre), illetıleg a szaktanfolyam elvégzésére vonatkozó rendelkezéseit 1989. július 1.
napjától; a rendelet hatálybalépésekor közúti közlekedési szolgáltatást - bejelentés, hatósági engedély vagy üzemben tartási
engedély alapján - már végzı szervezetek és személyek tekintetében 1990. július 1. napjától kell alkalmazni.
(6) A járandósági és személyi használatú személygépkocsik üzemeltetésére külön rendelkezések irányadóak.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg
a) a közhasználatú gépjármő-vállalatokról szóló 1930. évi XVI. törvénycikk végrehajtásáról és életbeléptetésérıl rendelkezı
m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1931. évi 57.000 rendelete;
b) a közúti gépjármővek üzemanyag-fogyasztásának és kerékabroncs-ellátásának újabb szabályozásáról szóló 3000/1949.
(IV. 2.) Korm. rendelet;
c) a közforgalmú trolibusz-vállalatokról szóló 4344/1949. (XII. 14.) MT rendelet;
d) a dolgozók belföldi hivatalos kiküldetése, illetıleg külszolgálata, valamint áthelyezése alkalmával felszámítható
költségek megtérítésérıl szóló 33/1951. (I. 31.) MT rendelet 20/A. §-ának (3) bekezdése és 20/C. §-ának (1) és (2) bekezdése;
e) a helyi tanácsok végrehajtó bizottsága által megidézett személyek megjelenési kötelezettségérıl szóló 46/1951. (II. 16.)
MT rendelet;
f) a mezıgazdasági termékek vasúton, hajón, repülıgépen, valamint tehergépjármővel történı szállításáról szóló 67/1957.
(XI. 1.) Korm. rendelet;
g) a fuvareszközök tervszerő kihasználásának biztosításáról szóló 22/1958. (III. 7.) Korm. rendelet, és a végrehajtásáról
szóló 1/1958. (V. 11.) KPM-PM együttes rendelet;
h) a személyi tulajdonú személygépkocsik soron kívüli vásárlásának engedélyezésérıl szóló 15/1979. (VII. 28.) KPM-BkM
együttes rendelet 1. §-a;
i) a tehergépkocsik gazdaságosabb kihasználásáról szóló 1043/1980. (XI. 11.) MT határozat;
j) a tehergépkocsik gazdaságosabb kihasználásáról szóló 20/1980. (XI. 11.) KPM rendelet és a módosítására kiadott 4/1986.
(VII. 27.) KM rendelet;
k) a közúti árutovábbítási szerzıdések okmányairól szóló 17/1981. (XII. 28.) KPM rendelet;
l) a magánszemélyek gépjármő-használatáról szóló 3/1980. (II. 6.) MT rendelet, valamint az azt módosító 30/1980. (VII.
31.) MT rendelet, 29/1982. (VII. 1.) MT rendelet és 29/1983. (IX. 1.) MT rendelet, továbbá a végrehajtására kiadott 5/1982.
(VII. 21.) KPM-MÉM együttes rendelet;
m) az üzemi autóbuszok selejtezésérıl szóló 7/1982. (VIII. 9.) KPM rendelet;
n) a ZIL tehergépkocsik selejtezésérıl vagy dízelesítésérıl szóló 5/1985. (VI. 22.) KM rendelet;
o) egyes közlekedéssel és hírközléssel összefüggı minisztertanácsi határozatok módosításáról szóló 1015/1983. (VI. 1.) MT
határozat 3. pontja;
p) a nagyértékő közúti gépjármővek beszerzésérıl és üzemeltetésérıl szóló 6/1983. (V. 18.) KPM rendelet;
r) a közúti közlekedéssel összefüggı egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 9-11.
§-a és 13. §-a;
s) a vállalatok és szövetkezetek üzemi személygépkocsi használatának egyes kérdéseirıl szóló 6/1985. (VII. 1.) KM
rendelet;
t) a közületi szervek gépjármőveirıl szóló 4/1986. (II. 21.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 1/1986. (II. 21.) KM
rendelet
a hatályát veszti.
(8) A menetrend alapján díj ellenében közforgalmú közúti személyszállítást végzı autóbuszok járati engedélyeinek,
valamint a nemzetközi árufuvarozási engedélyeknek az elosztási elveit és díját a gazdasági és közlekedési miniszter határozza
meg.
(9) A fegyveres erıkre, a fegyveres testületekre és a rendészeti szervekre az érintett miniszterek (országos hatáskörő szervek
vezetıi) a rendelet 8-9. §-a, 11. §-a, 16. §-a, 19. §-a és 21-25. §-a tekintetében - a gazdasági és közlekedési miniszterrel
egyetértésben - eltérı rendelkezéseket állapíthatnak meg.
27. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között társulás létesítésérıl szóló
Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdetı 1994. évi I.
törvény 3. §-ával összhangban - figyelemmel a nemzetközi árufuvarozást szabályozó nemzetközi szerzıdésekre - a Tanács
közúti árufuvarozás fajtáira vonatkozó szabályok felállításáról szóló, 1962. július 23-i Elsı irányelvének a Tanács 881/92/EGK
rendelete által módosított szövegével összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez
A közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez meghatározott képesítési követelmények:
I. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál:
1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál - a jármő vezetıjének vizsgát kell tennie:
- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekbıl, vezetéselméletbıl,
- elsısegélynyújtási ismeretekbıl,
- vezetési gyakorlatból,
- a személytaxi tartozékainak kezelésébıl,
- helyismereti jártasságból és idegenforgalmi ismeretekbıl,
- utasfelvételbıl, fuvarvállalásból.
1/b) Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai
vezetıjének vizsgát kell tennie:
- vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási ismeretekbıl,
- a személyszállítási szerzıdések szabályaiból.
2. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításnál vizsgát kell tenni:
- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekbıl
- a gépkocsira rendszeresített berendezések kezelésének ismeretébıl,
- helyi jártasságból,
- utasfelvételbıl, fuvarvállalásból (a vállalkozás szabályaiból, okmánykezelésbıl),
- a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott menetíró készülékek használatára vonatkozó ismeretekbıl.
3. Fuvarozásnál, autómentésnél vizsgát kell tenni:
- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekbıl,
- a gépkocsira rendszeresített berendezések kezelésének ismeretébıl,
- az árufuvarozás technológiájából (a gépkocsi megrakása, áruátvétel, átadás, árusérülés, elvesztés, veszélyes áruk stb.),
- okmánykezelési és áralkalmazási ismeretekbıl,
- a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott menetíró készülékek használatára vonatkozó ismeretekbıl.
4.
II. Nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatásnál:
1. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításnál vizsgát kell tenni:
- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekbıl,
- a gépkocsira rendszeresített berendezések kezelésének ismeretébıl,
- az utasforgalomra vonatkozó nemzetközi egyezményekbıl,
- egyéb személyszállítási ismeretekbıl, (a vállalkozás szabályaiból) vámelıírásokból, okmánykezelésbıl,
- közlekedésföldrajzból,
- szakmai alapfogalmakból idegen nyelven,
- a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott menetíró készülékek használatára vonatkozó ismeretekbıl.
2. Árufuvarozásnál vizsgát kell tenni:
- nemzetközi közlekedési, közlekedésrendészeti, hibaelhárítást, mőszaki segélykérési ismeretekbıl,
- a gépkocsira rendszeresített berendezések kezelésének ismeretébıl,
- az árufuvarozás technológiájából (a gépkocsi megrakása, áruátvétel, átadás, árusérülés, elvesztés, veszélyes áruk),
- munkaidıre vonatkozó nemzetközi elıírásokból,
- közlekedésföldrajzból (a vállalkozás szabályaiból),
- szakmai alapfogalmakból idegen nyelven,
- vámelıírásokból, okmánykezelésbıl,
- a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott menetíró készülékek használatára vonatkozó ismeretekbıl.
3-4. ---

2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez
A) A díj ellenében végzett - nem menetrend szerinti - személyszállítás okmánya:
Gépjármő (Autóbusz) menetlevél

Rendszám:

Gyártmány:

Gépjármővezetı neve:

..... év ............ hó ....
nap

Üzemben tartó neve,
címe,
pénzforgalmi jelzıszáma:

Gépjármővezetı neve:

Autóbuszmenetlevél

sorozat
A

Tevékenység engedélyezési
száma

Szerzıdés
es

.............................................. Különjára
ti
..........

Teljesíté
s

A fuvarozás kezdetének
ideje:
...................
óra
.............. perc

Honnan - hová

km-óra
állása Tényleg
es
km

Utasszám

Teljesítmé
ny
igazolása

Számla
Díjszámít
ás

Indulás

Érkezés
(megállás helye) ó p
X

ó

sorszám

Bérbeadá
s

Számlakifizetı/költségvi
selı
neve, címe:

Megbízó neve, címe:

p

X

Fuvarozó adóigazgatási azonosító száma:
A száma kelte:

A teljesítés helye:

A tevékenység SZTJ száma:

A teljesítés idıpontja:

A számla tételeinek részletezése:
A fuvarozás befejezésének
ideje:

Össze
s

km

........... nap ......... óra
........... perc

.......................................................................
.............

Fuvarozási
idı

.......................................................................
.............

.......................................................................
.............
Idıtartam: Utasszám:
Megállapo
dás

Kiállás
helye

Díjszámításra
vonatkozó

Egyéb megállapodások:

megállapodások:
.......................................................................
.............
Megrendelı megbízottja:
...................
.....

.......................................................................
.............

...................
....

.......................................................................
.............

...................
....

.......................................................................
.............

Elıírt útvonal:

Fizetendı díj (Ft) (forgalmi adó nélkül)
...................
....

Fuvardíj Ft

Az általános forgalmi adó kulcsa
........................%

(P. H.)

(P. H.)

Forgalmi adó összege (Ft)

......................................
fuvarozó

......................................
megrendelı

A számla végösszege (Ft)

D. Gépjármő 42. r. sz.
B) A közúti árufuvarozást végzı gépkocsi, mezıgazdasági vontató, lassú jármő, valamint ezekbıl és pótkocsikból álló
jármőszerelvény fuvarlevelei:
1. Gépjármő fuvarlevél vagy
Rendszám:
Gépjármővezetı neve:

Gyártmány:

Fuvarozó neve, címe,
pénzforgalmi jelzıszáma:

Teherbírás:

Tevékenység
engedélyezési száma
................ év ........................ hó ...... nap

Teljesítés

A fuvarozás kezdetének
ideje:
................... óra
.............. perc

Honnan - hová

km-óra

(megállás helye)

állása

FUVARLEVÉL

Tömeg
(t)
fel le

Áru megnevezése
(kísérıokmány
száma)

Áruátvétel és
teljesítmény
igazolása

sorozat
A
Fuvarozás

sorszám

Rendelkezésre
............................................. bocsátás
...........
Számla
Díjszámít
ás

csomagolás módja

Számlakifizetı/költségvi
selı
neve, címe, MNB
száma:

Fuvarozó neve, címe:

Fuvarozó adóigazgatási azonosító száma:
A száma kelte:

A teljesítés helye:

A tevékenység SZTJ száma:

A teljesítés idıpontja:

A számla tételeinek
részletezése:
A fuvarozás befejezésének
ideje:

Össze
s
rakott
km

tömeg
fuvaroz
ási
táv.

A fuvardíj kiegyenlítése
Megállapo
dás
készpénzzel/átutalással
történik
megnevezése, mennyisége,
ismertetıjelei:

.......... nap ......... óra ..........
perc

.......................................................................
.............
Fuvarozási
idı

A
A fuvardíjfuvarozásho megállapodás
z
kapcsolódó részletezése

.......................................................................
.............

Egyéb megállapodások:
.......................................................................
.............

okmányok
....................
...

.......................................................................
.............

....................
...

.......................................................................
.............

....................
...

.......................................................................
.............

Az
áru

átvételének helye, ideje:

kiszolgáltatásának helye, ideje:

Fizetendı díj (Ft) (forgalmi adó nélkül)
....................

...

(P. H.)

(P. H.)

.....................................
fuvarozó

.....................................
fuvaroztató

Fuvardíj Ft

Az általános forgalmi
........................%

Rakodási
díj Ft

Forgalmi adó összege (Ft)

Egyéb díjak
Ft

A számla végösszege (Ft)

adó

kulcsa

D. Gépjármő 17. r. sz.
2. Gépjármő fuvarlevél
Rendszám:

Gyártmány:

Teherbírás:

Fuvarozó neve,
címe,

sorozat
Kódterül
et

pénzforgalmi
jelzıszáma:
Gépjármővezetı neve:

__________

Teljesíté
s

Honnan - hová

km-óra

(megállás helye)

állása

Tömeg
(t)
fel le

Áru megnevezése
(kísérıokmány
száma)

Áruátvétel és
teljesítmény
igazolása

.........................
.......
Díjszámít
ás

csomagolás módja

rakott
km

tömeg

__________
__________

__________

............. óra .............. perc

fuvaroz
ási
táv.

A fuvardíj kiegyenlítése
Megállapo
dás
készpénzzel/átutalással
történik
megnevezése,
mennyisége,
ismertetıjelei:

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

A
Fuvarozás
Rendelkezésre
bocsátás

Számlakifizetı/költségvi
selı
neve,
címe,
MNB
száma:

Fuvarozó neve,
címe:

Fuvarozó adóigazgatási azonosító száma:
A számla kelte: A teljesítés helye:
A tevékenység A teljesítés idıpontja:
SZTJ száma:
A számla tételeinek részletezése:
....................................................
..........

Fuvarozási
idı

__________
__________
....................................................
..........
__________
__________

A
A
fuvardíj- Egyéb
fuvarozásho megállapodás
megállapodások:
z
kapcsolódó részletezése
okmányok

__________
....................................................
.........
__________
__________

.....................
..

....................................................
.........
__________
__________

Az
.....................
..
áru

Számla

....................................................
.........
__________
__________

átvételének helye, ideje:
.....................
..
kiszolgáltatásának helye, ideje:

sorszám

__________

A fuvarozás befejezésének
ideje:

Össze
s

engedélyezési
száma

__________

................ év ........................ hó ......
nap
A fuvarozás kezdetének
ideje:
...................
óra
.............. perc

FUVARLEVÉ
L
Tevékenység

....................................................
.........
__________
__________

Fizetendı díj (Ft)

.....................
..

(P. H.)

(P. H.)

__________
__________
__________

Fuvardíj Ft

Rakodási
díj Ft
.....................................
fuvarozó

.....................................
fuvaroztató

Egyéb díjak
Ft

(forgalmi adó nélkül)
Az általános
...........%

forgalmi

__________
__________

Forgalmi adó összege (Ft)

__________
__________

A számla végösszege (Ft)

adó

kulcsa

__________

D. Gépjármő 18. r. sz.
C) Nem közúti közlekedési szolgáltatást végzı tehergépkocsi, vontató, mezıgazdasági vontató és jármőszerelvény
okmánya:
Tehergépjármő menetlevél
Sorozatszám:

TEHERGÉPJÁRMŐ MENETLEVÉL

Sorszám:
Rendszám:

Gyártmány:

Gépjármővezetı neve:

Teherbírás:

Üzemben tartó neve, címe:

....................... év ....................................... hó
.............. nap

Honnan - hová
(megállás helye)

Km-óra
állása

Áru tömege
(t)

Áru megnevezése

Csatolt okmányok

Összes

Gépkocsivezetı aláírása:
rakott km

árutonna km

km

tömeg
............................................................
..........

GJ: 21.
D) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végzı személygépkocsi okmánya:
Gépjármő 31. sz. menetlevél
sorozat
Szeménygépkocsi menetlevél
Forgalmi rendszám:

A
Gyártmány:

Teljesítés

Gépjármővezetı neve:

Díjszámítás:

A fuvar kezdetének ideje
............. óra ....... perc

Km-óra

Tényleges

Utas- Teljesítmény

Honnan hová

Érkezés

állása

km

szám igazolása

(megállás helye)

óra

Indulás
perc

óra

perc

................................................

Üzemben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzıszáma:
....... év ............... hó ...... nap

Gépjármővezetı neve:

sorszám

----

Összes km:

----

A fuvar befejezésének
ideje
.......... óra ........ perc

Fuvarozási idı:

3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez

Engedélymentesen végezhetı nemzetközi közúti áruszállítási tevékenységek:
1. Postai küldemény szállítása közszolgáltatás keretében.
2. Sérült vagy javításra szoruló jármő szállítása.
3. Áruszállítás olyan gépjármővel, amelynek megengedett legnagyobb össztömege, beleértve a pótkocsi össztömegét is, nem
haladja meg a 6 tonnát vagy engedélyezett terhelhetısége, beleértve a pótkocsi terhelhetıségét is, nem haladja meg a 3,5
tonnát.
4. Áruszállítás gépjármővel, amennyiben a következı feltételek teljesülnek:
a) a szállított árunak a vállalkozás saját tulajdonában vagy általa eladottnak, megvásároltnak, bérbe adottnak, béreltnek,
elıállítottnak, kinyertnek, feldolgozottnak vagy ismételten helyreállítottnak kell lennie,
b) a szállításnak az árunak a vállalkozáshoz való beszállítását, a vállalkozástól való elküldését, azok vállalkozáson belüli
vagy - saját szükségletei kielégítéséhez - vállalkozáson kívüli elvitelét kell szolgálnia,
c) a szállításhoz használt gépjármővet a vállalkozás saját személyzetének kell vezetnie,
d) az áruszállító jármőnek a vállalkozás tulajdonában kell lennie vagy a bérelt jármővel végzett közúti áruszállítás külön
feltételeirıl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletben meghatározott és az abban elıírt feltételeket teljesítı bérelt jármőnek
kell lennie. Ezek az elıírások nem vonatkoznak az egyébként használt jármő rövid idejő kiesése idıtartamára beállított
helyettesítı jármőre,
e) a szállítás a vállalkozás fıtevékenységéhez képest kiegészítı jellegő tevékenység.
5. Gyógyszerek, orvosi készülékek és felszerelések, továbbá más sürgıs vészhelyzetekben (különösen természeti
katasztrófák esetén) segélynyújtásra szánt áruk szállítása.

