
54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járm ővek üzemben 
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról 

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (3) bekezdése a) pontjának 1., 5. és 
8. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıkét rendeli el: 

1. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya azokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságokra és 
természetes személyekre 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; 

c) a külön jogszabályban meghatározott C1, C1+E, C, C+E, illetve D1, D1+E, D, D+E kategóriában érvényesített 
vezetıi engedéllyel vezethetı gépkocsival közúti áru- vagy személyszállítást végeznek, a 11. § (1) bekezdése és az 1. 
számú melléklet rendelkezései tekintetében.” 

2. § Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti áru- és személyszállítás keretében jármővet az vezethet, aki 
a) az adott jármő vezetéséhez szükséges érvényes vezetıi engedéllyel és külön jogszabályban meghatározott 

pályaalkalmassági minısítéssel rendelkezik, 
b) az 1. számú mellékletben meghatározott - tevékenységéhez igazodó - képesítéssel rendelkezik, 
c) nem áll a jármővezetéstıl eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési 

igazgatási hatóság jogerısen nem rendelte el.” 
3. § Az R. 24. §-ának b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
[A közúti forgalomban a jármő vezetıje köteles a gépjármővön, illetve magánál tartani - a külön jogszabályokban 

meghatározott egyéb okmányokon kívül - a végzett tevékenységtıl függıen] 
„b) a jármővezetı részére a rendelet 11. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel teljesítésérıl 

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;” 

4. § Az R. 27. §-ának helyébe a következı rendelkezés lép: 
„27. § Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) Tanács 62/5/EGK elsı irányelve (1962. július 23.) a nemzetközi szállításra (az ellenszolgáltatás fejében végzett 

közúti árufuvarozásra) vonatkozó egyes közös szabályok létrehozásáról, az azt módosító 74/149/EGK, 80/49/EGK, 
83/572/EGK tanácsi irányelvek, valamint a 881/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikke; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy 
személyszállítást végzı jármővek vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi 
rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk, valamint a 10. cikk (2) és 
(3) bekezdése; 

c) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 
2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 
2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a 
mezıgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történı 
kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont; 

d) a Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes 
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történı kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont.” 

5. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
6. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba, 

egyidejőleg hatályát veszti 
a) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármővek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 

rendelet módosításáról szóló 



aa) 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 5. §-a, 10. §-a (3) bekezdésének az R. 1. számú mellékletét megállapító 
rendelkezése és 1. számú melléklete, 

ab) 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-a, 
ac) 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 8. §-ának az R. 24. §-ának b) pontját megállapító rendelkezése és 9. §-a; 

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

rendelet, a közúti árutovábbítási szerzıdésekrıl szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint az egyes 
szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 269/2005. (XII. 15.) Korm. 
rendelet 2. §-a. 

(2) Az e rendelet mellékletével megállapított 1. számú melléklet B. része 2008. szeptember 9-én lép hatályba, 
egyidejőleg hatályát veszti az e rendelet mellékletével megállapított 1. számú melléklet A. része I. fejezetének 2. 
pontja és II. fejezetének 1. pontja. 

(3) Az e rendelet mellékletével megállapított 1. számú melléklet A. része I. fejezetének 3. pontja és II. fejezetének 
2. pontja 2009. szeptember 9-én hatályát veszti. 

(4) Az áruszállítást vagy autóbusszal személyszállítást nem közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzı 
gépkocsivezetı az 1. melléklet B. részében meghatározott - a tevékenységének jellegéhez igazodó - továbbképzési 
képesítést 

a) nemzetközi forgalomban végzett személyszállítás esetén 2010. szeptember 10-éig, 
b) nemzetközi forgalomban végzett áruszállítás esetén 2011. szeptember 10-éig, 
c) kizárólag belföldi forgalomban végzett áru- vagy személyszállítás esetén 2012. szeptember 10-éig 

kell megszerezze. 
7. § Ez a rendelet a következı uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy 

személyszállítást végzı jármővek vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi 
rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk, valamint a 10. cikk (2) és 
(3) bekezdése; 

b) a Tanács 2004/66/EK irányelve (2004. április 26.) az 1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és a 
2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK, a 
2003/48/EK és a 2003/49/EK tanácsi irányelvek az áruk szabad mozgása, a szolgáltatások nyújtásának szabadsága, a 
mezıgazdaság, a közlekedéspolitika és az adózás területén, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel történı 
kiigazításáról, Melléklet IV. rész 2. pont; 

c) a Tanács 2006/103/EK irányelve (2006. november 20.) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes 
irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történı kiigazításáról, Melléklet A. rész 6. pont. 

 

Melléklet az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelethez 

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

A. rész 

A közúti közlekedési szolgáltatásnál 

1. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál: 
1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál - a jármő 

vezetıjének - személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel kell rendelkeznie. A 
személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzéséhez 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 képesítéssel kell rendelkeznie. 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 autóbuszos személyszállítói képesítéssel kell rendelkezni. 

Az autóbuszos személyszállítói képesítés megszerzéséhez 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 a jármő vezetıjének árufuvarozó (autómentı) szolgáltatói képesítéssel kell 

rendelkezni. Az árufuvarozó (autómentı) szolgáltatói képesítés megszerzéséhez 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. 

II. Nemzetközi forgalomban végzett közúti közlekedési szolgáltatásnál: 
1. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításnál nemzetközi autóbuszos szolgáltatói képesítéssel kell 

rendelkezni. A nemzetközi autóbuszos szolgáltatói képesítés megszerzéséhez 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 nemzetközi árufuvarozói szolgáltató képesítéssel kell rendelkezni. A nemzetközi árufuvarozó 

szolgáltató képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni: 
- nemzetközi közlekedési, közlekedésrendészeti, hibaelhárítási, 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. Az 1. pontban meghatározott 2008. szeptember 10-e elıtt megszerzett nemzetközi autóbuszos szolgáltatói 

képesítés, valamint a 2. pontban meghatározott 2009. szeptember 10-e elıtt megszerzett nemzetközi árufuvarozói 
szolgáltató képesítés 5 évig érvényes, amely a B. részben meghatározott továbbképzési képesítéssel hosszabbítható 
meg. 

 

 

 



B. rész 

A tehergépkocsival és autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatásnál, továbbá közúti áru- és 
személyszállításnál: 

a) a C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetıi engedély kategóriákkal vezethetı jármővek vezetéséhez, az 
Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgárának és 
a nem EGT-állam állampolgárának rendelkeznie kell a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott alapképesítéssel, 
valamint továbbképzési képesítéssel, a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 33/B. §-ában és 33/C. §-ában 
meghatározott idıponttól; 

b) az EGT-állam állampolgára a) pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja 
ba) a külön jogszabályban meghatározott mintájú „Gépjármővezetıi képesítési igazolvány”-nyal, 
bb) vezetıi engedéllyel, amelyen - az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzı jármővek 

vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott - 95. sz. közösségi kód van feltüntetve, 

bc) EGT-államban kiadott - a 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletében meghatározott 
mintájú - „Gépjármővezetıi képesítési igazolvány”-nyal; 

c) a nem EGT-állam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezı vállalkozás alkalmaz vagy 
foglalkoztat és közúti árufuvarozásra használt jármővet vezet, az a) pontban meghatározott képesítés megszerzését 
igazolhatja az e rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott „Jármővezetıi igazolvány”-nyal, amelyen a 95. sz. 
közösségi kód van feltüntetve; 

d) a nem EGT-állam állampolgára, akit egy tagállami székhellyel rendelkezı vállalkozás alkalmaz vagy 
foglalkoztat és személyszállításra használt jármővet vezet, az a) pontban meghatározott képesítés megszerzését 
igazolhatja 

da) vezetıi engedéllyel, amelyen - az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végzı jármővek 
vezetıinek alapképzésérıl és továbbképzésérıl, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. július 15-i 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott - 95. sz. közösségi kód van feltüntetve, 

db) a ba) pontban meghatározott „Gépjármővezetıi képesítési igazolvány”-nyal, 
dc) nemzeti bizonyítvánnyal, amelynek területükön való érvényességét a tagállamok kölcsönösen elismerik; 
e) az a) pontban meghatározott képesítés megszerzésére nem kötelezett az a gépkocsivezetı, aki olyan jármővet 

vezet: 
ea) amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát, 
eb) amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tőzoltóság tart üzemben, 
ec) amely mőszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan 

új vagy felújított jármő, amelyet még nem helyeztek forgalomba, 
ed) amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak, 
ee) amelyet a vezetıi engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével 

összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak, 
ef) amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési 

szolgáltatást) nem végeznek, 
eg) amellyel csak a jármővet vezetı munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármő 

vezetése nem tartozik a gépkocsivezetı elsıdleges feladatához.” 
 
 


