
Áru és személyszállító engedélyek kiadása 
Ügytípus rövid leírása:  A belföldi és a nemzetközi forgalomban díj ellenében 

árutovábbítást, személyszállítást végző szervezetek közúti 

árutovábbítási engedély, és közúti személyszállítási 

engedély birtokában végezhetik tevékenységüket. 

Jogosultak köre: A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb 

össztömegű teherjárművel díj ellenében közúti 

árutovábbítási, és autóbusszal díj ellenében 

személyszállítási tevékenységet végző szervezetek, 

vállalkozók. 

Szükséges iratok: Cégkivonat, EV igazolvány (tevékenység bejegyezve, ha a 

kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég és 

képviselőjének a közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott 

címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a 

cégjegyzék tartalmazza, a közlekedési hatóság az iratot, 

valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból 

elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.) 

Megfelelő pénzügyi helyzet igazolása (NAV, helyi adó, 

köztartozásmentes adózói adatbázis) Kaució: 

fedezetigazolás, könyvvizsgáló, letét 

Szakmai alkalmasság, jó hírnév igazolása (erkölcsi 

bizonyítvány, nyilatkozat, munkaszerződés, megbízási 

szerződés (kijelölt személy esetén) szakmai 

alkalmasságot igazoló bizonyítvány) Forgalmi engedély 

(tulajdonosi hozzájárulás) 

Nyomtatványok: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Járműforgalmi Osztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 

Eljárási költségek: 

 
44/2004. (IV.13.) GKM rendelet alapján 

Díj  

Ft/db 

 

1. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos 

személyszállító engedély és belföldi saját számlás 

autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint 

érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti 

cseréjének alapdíja 

4.700 

 

továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy 

járműszerelvényenkénti díja  



 
- 50 járműig 1.600 

 
- 51-100 járműig 795 

 
- 100 jármű felett 335 

 

 

2. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi 

autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására 

jogosító közösségi engedély kiadása vagy 

érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének a díja az 

igénylő fuvarozó nevére 

- közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének 

díja                   

 

94.050 

 

 

4.700 

 

- közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros 

teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának 

megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag 

hitelesített közösségi engedély-másolat egy 

példányának, továbbá a külön jogszabályok6 

előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint 

érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti 

cseréjének díja 

4.800 

 

- engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, 

megrongálódása esetén pótlásának díja 
4.800 

 

3. Az 1. pont alatt szereplő engedélyek, igazolványok 

elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja 

engedélyenként, igazolványonként 

1.050 

Hol intézzem el? Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Járműforgalmi Osztály 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 

Ügyintézési idő: 3 hónap 

Egyéb tudnivalók: Az engedélyt a szervezet székhelye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivataltól 

kell kérni. 

Kapcsolódó jogszabályok: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 382/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási 

feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről; 261/2011. (XII.7.) Kormány rendelet 

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; az Európai 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400044.GKM#lbj6param


Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK 

rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására 

vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról 

és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről; az Európai Parlament és a Tanács 2009. 

október 21-i 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti 

árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól; 

az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 

1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett 

személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés 

közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet 

módosításáról; az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény; 55/2002. (XII. 29.) GKM 

rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási 

engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának 

díjairól 

Ügyintéző neve, elérhetősége: 

Gerőné Császár Szilvia tel.: 06-1-460-2239 

Komonyi Natália tel.: 06-1-460-2250 

Megyeri Mónika tel.. 06-1-460-2248 

E-mail: jarmu@pest.gov.hu 

 


