
Személygépkocsival végezhet ő szolgáltatások:  

 

Személyszállító szolgáltatás meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi 

engedély) birtokában végezhető. A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.  

A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival 

végezhető, kivéve, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, 

amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki. 

Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, 

turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó 

személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás végezhet. 

A kérelemhez csatolni kell:  

a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy végzés vállalkozás esetén, egyéni vállalkozásnál 

vállalkozói igazolvány (vagy igazolás), 

b) a vállalkozás 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a NAV, Önkormányzat felé 

köztartozás nem áll fenn, 

c) vállalkozás vezetőjének adatlapja, erkölcsi bizonyítványa, aláírási címpéldánya, 

d) vállalkozás szakmai vezetőjének adatlapja, erkölcsi bizonyítványa, vállalkozói 

vizsgabizonyítvány, alkalmazott esetén munkaszerződés, 

e) személytaxi vezetői igazolvány kérelem, személytaxi járművezetői vizsgaigazolás, vezetői 

engedély, személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány, 2 db fénykép, alkalmazott esetén 

munkaszerződés, PÁV-II.  

f) a szállítható utasok száma alapján 50.000 Ft összegű elkülönített számlán kezelt vagyoni 

biztosítékról szóló igazolás vagy ennek megfelelő − biztosító által nyújtott 

felelősségbiztosításról igazolás, amely a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletre hivatkozik, illetve 

kiköti, hogy kizárólag a közlekedési hatóság jóváhagyásával oldható fel 

g) taxiállomás használatára jogosító engedély (droszt engedély) 

h) kimutatás a személytaxizáshoz használt járművekről a forgalmi engedély és taxi igazolólap 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege 

 

Az alapeljárásban az ügykörönkénti eljárási díjat a Közlekedési Osztály pénzkezelő helyiségében 

készpénzben lehet befizetni. Az autóbuszos személyszállítás és az árutovábbítási engedély 

engedélyezésével kapcsolatos eljárási díjakat a 44/2004. (IV. 13.) a közúti árufuvarozói és autóbuszos 

személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló GKM 

rendelet tartalmazza. 

Közösségi engedély 94.050,- 

Árutovábbítási, személyszállítási engedély 4.700,- 

Engedélykivonat 50 db járműig 1.600,- 

Engedélykivonat 51-100-ig járműig 795,- 

Engedélykivonat 100 db járműfelett 335,- 

Közösségi engedély hiteles másolat 4.800,- 

Elveszett engedélyek pótlása 1.050,- 

Közösségi engedély adatváltozás miatti csere 4.700,- 

Közösségi engedély pótlás 4.800,- 
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A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz 

kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat a 9/2000. (IX.30) a személygépkocsival végzett 

személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási 

díjakról szóló GKM rendelet tartalmazza: 
Engedély 5.591,- 

Engedélykivonat 3.400,- 
Személygk., taxi vezetői ig. 
kiad.,csere,módosít,pótlás 

1.118,- 

Személygk.,taxi eng. adatvált. 
miatt csere,pótlás 

1.118,- 

Önálló diszp.szolg. tev. eng.) 16.200,- 
Önálló diszp.szolg. tev. eng. 
módosítás, csere, pótlása 

1.900,- 

 

A közúti közlekedési szolgáltatási engedély megszüntetésekor, az engedély szüneteltetésének 

engedélyezésekor, igazolás kiadás kérelmezésekor az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 

3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási az elsőfokú hatósági eljárási illeték). 

 

A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás me nete 

 

A közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezésének irányuló eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei székhelyű vállalkozás kérelmet nyújthat be. A kérelmet személyesen az ügyfél vagy 

meghatalmazottja is benyújthatja. Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a 

képviseleti jogosultságát.  

A csatolandó iratok benyújtásának ellenőrzése után az NFM által üzemeltetett Engedélyezés 2012 

programban rögzítésre kerülnek az adatok. A döntés maga az engedély kiállítása.  

Az engedélyek az előzetes elbírálást, majd elkészítést követően a díjfizetés igazolása és a 

beadványon történő átvétel után adható ki a kérelmezőnek vagy meghatalmazott képviselőjének. A 

közúti közlekedési szolgáltatás folytatására jogosító engedélyek kiadása, valamint érvényességi 

idejének lejárta vagy adatváltozás (név, cégnév, székhely) miatt, a mindenkori díjrendeletben 

meghatározott mértékű hatósági eljárási díjat kell a hatóságnak beszednie az engedély kiadásával 

egyidejűleg. A cserére leadott engedélyek, engedélykivonatok, közösségi hiteles másolatok 

eredetiségét ellenőrizni kell, majd azokat további használatra alkalmatlanná kell tenni. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire.  

A véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

 


