Tudnivalók a tevékenységi engedélyről
Magyarország területén a magyarországi székhelyű vállalkozások a vonatkozó jogszabályban
meghatározott feltételeknek eleget téve végezhetnek áruszállítási, árufuvarozási és
személyszállítási tevékenységet.
E tekintetben „A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről,
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Kormányrendeletet”
kell alapul venni, mely így fogalmaz:
a) 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett
közúti árutovábbítási tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel végezhető
b) 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel saját számlás közúti
áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető
c) autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti személyszállítási engedéllyel
végezhető
d) autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető.
A mentességek körét (műszaki mentés, segélyszállítmányok, katasztrófa-elhárítás stb.) szintén ez a
jogszabály taglalja.
***
Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban, díj ellenében végzett közúti árutovábbítás,
valamint saját számlás közúti áruszállítási tevékenység az adott tevékenységre vonatkozó,
a) az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti - nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott - közösségi
engedéllyel (árutovábbítási közösségi engedély),
b) a Nemzetközi Közlekedési Fórum által létrehozott engedéllyel (CEMT-engedély), vagy
c) a tehergépjárműre kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel
végezhető.
Magyarország területét érintő nemzetközi forgalomban autóbusszal díj ellenében személyszállítás,
valamint autóbusszal saját számlás személyszállítás az adott tevékenységre vonatkozó
a) az EGT-tagállam (a továbbiakban: tagállam) által
aa) nemzetközi közúti személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 4. cikkében foglaltak szerint
kiadott közösségi engedéllyel (személyszállítási közösségi engedély), vagy az 5. cikkének (5)
bekezdésében foglaltak szerint kiadott közösségi igazolvánnyal,
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ab) menetrend szerinti nemzetközi személyszállításra az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak
szerint kiadott engedéllyel;
b) az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS)
megállapodás (a továbbiakban: INTERBUS megállapodás) alapján kiadott engedéllyel (a továbbiakban:
INTERBUS engedély);
c) kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alapján kiadott engedéllyel vagy igazolvánnyal
végezhető.
A szakmai tevékenységhez való jogosultságról szóló 261/2011-es kormányrendelet megnyitható itt:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100261.KOR
***
Egyes tevékenységekhez kötődő, külön engedélyek. A közúti közlekedési szolgáltatások terén egyéb
tevékenységek végzését külön engedélyhez kötik. Ezeket külön jogszabályok taglalják, az engedélyeket
és a feltételek betartását szakhatóságok (NAV, NÉBIH stb. ellenőrzik). Ilyen, további engedélyekre van
szükség például:
• veszélyes áruk szállításához vagy fuvarozásához
• hulladékok szállításához vagy fuvarozáshoz
• a megengedett méretet, tengelyterhelést vagy össztömeget meghaladó járművek közlekedéséhez
• városok korlátozott övezetibe való behajtáshoz
• hétvégi és ünnepnapi korlátozás ideje alatt végzett fuvarfeladatokhoz
• közszolgáltatás keretében végzett, menetrendszerű személyszállításhoz
• stb.

A dokumentum frissítésének dátuma: 2019. március 11.
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