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156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet [Bírságrendelet] jogszabályi háttere 
 

2. §, a) pont 1. melléklet (közúti közlekedési szolgáltatás) 

89/1988.(XII.20.) MT (bejelentés köteles szem.száll.) 

261/2011.(XII.7.) Korm.  

1071/2009/EK rendelet 

56/2005.(VII.7.) GKM (CEMT) 

1971. évi 3. tvr.  (CMR) 

2012. évi XLI.  tv. 

1072/2009/EK rendelet 

1073/2009/EK rendelet  

361/2014/EU rendelet 

309/2002. (XII.28.) Korm.  (INTERBUS) 

176/2015. (VII.7.) Korm. (taxis rendelet) 

+ 47 darab kétoldalú megállapodás 

 

3. § b) pont 2. melléklet (saját számlás áru-, személyszállítás) 

89/1988.(XII.20.) MT (bejelentés köteles szem.száll.) 

261/2011. (XII.7.)  Korm. 

1072/2009/EK rendelet 

1073/2009/EK rendelet 

361/2014/EU rendelet 

+ 47 darab kétoldalú megállapodás 

 

4. § c) pont 3. melléklet és 4/A. melléklet (vezetési- és pihenőidők, munkaidő) 

561/2006/EK rendelet 

2001. évi IX. tv (AETR) 

165/2014/EU rendelet 

 

5. § d) pont 4. melléklet (tachográf készülék, kártya, korong használata) 

165/2014/EU rendelet 

165/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet 

2001. évi IX. tv.   (AETR) 

6/1990. (IV.12.) KöHÉM 

[fontos: 5. § a) bekezdés = 5.§ e) bekezdés] 

 

menetíró készülékkel kapcsolatos egyéb jogszabály: 75/2016.(XII.29.) NFM 

 

6. § e) pont 5. melléklet (veszélyes áru, -anyag és hulladék szállítás) 

1/2002.(I.11.) Korm. 

225/2015. (VIII.7.)  Korm. 

191/2002.(IX.4.) Korm. 

51/2013.(IX.6.) NFM 

25/2014. (IV.30.) NFM 

7/2011. (III.8.) NFM 

54/2014. (XII.5.) BM 

6/1990. (IV.12.) KöHÉM 

2015. évi LXXXIX. tv. (ADR 2015) – páratlan évben módosítják, a 2017-es jogszabály 

megjelenési határideje: 2017.06.30. 
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7. § f) pont 6. melléklet (gyorsan romló élelmiszer, élőállat szállítás) 

25/1989.(III.17.) MT rendelet (ATP) 

1/2005/EK rendelet 
 

8. § g) pont 7. melléklet (bérelt járművek) 

261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 34. §  
 

9. § h) pont 8. melléklet 

89/1988.(XII.20.) MT (bejelentés köteles szem.száll.) 

261/2011. (XII.7.) Korm. 

309/2002. (XII.28.) Korm.  (INTERBUS) 

1/1975. (II.6.) KPM-BM rendelet (KRESZ) 

13/2010. (X.5.) NFM (túltömeg, túlméret) 

101/2003.(XII.23.) GKM 

2001. évi LXVIII. tv. 

6/1990. (IV.12.) KöHÉM 
 

10. § i) pont 9. melléklet (kombinált fuvarozás) 

266/2003. (XII.24.) Korm.  
 

11. § j) pont 10. melléklet (hétvégi nehéz tgk.) 

190/2008.(VII.29.) Korm.   
 

12. § k) pont 11. melléklet 

1/1975. (II.6.) KPM-BM rendelet (KRESZ) 
 

Ellenőrzés napját követően 8 napon belül bemutatható (az ellenőrzés 

időpontjában érvényes!) okmányok [50 %, de max.  30.000 Ft bírság (13. §)]: 

 árufuvarozói, személyszállítói engedélykivonat  

 személyszállítói vezetői igazolvány, személyszállítói engedély kivonat, 

 járművezető szakmai képesítését igazoló okmány, 

 gépjármű-vezetői képesítési igazolvány 

 járművezetői igazolvány (nem EU-s állampolgár gépjárművezető igazolványa EU-s 

jármű vezetéséhez, rózsaszínű, A4-es papír) 

 vezetői engedély (személy-vagy áruszállításra érvényes) 

 saját számlás személyszállítási igazolvány 

 saját számlás áruszállítási igazolvány  

 saját számlás szállítás feltételeinek megtartását igazoló, a járműre vagy a járművezetőre 

vonatkozó okmány 

 járművezető ADR vizsgaigazolása 

 ATP bizonyítvány és tábla 

 Élő állat szállításhoz szüksége szállítmányozói engedély 

 Élő állat szállításhoz használt jármű jóváhagyási igazolása 

 Élő állat szállításnál a járművezető/kísérő számára előírt képesítési bizonyítvány 

 Bérelt jármű esetén bérleti szerződés 

 Foglalkoztatási jogviszony igazolása (amennyiben a járművet nem a bérlő vezeti) 

 Közút kezelőjének hozzájárulása (tömeg, méret) 

 Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány 

 Kombinált árufuvarozáshoz kapcsolódó engedélymentességet igazoló okmány 

 Forgalomkorlátozás alóli mentesség igazolása 
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Ellenőrzésre jogosult szervek [1988. évi I. tv. 20.§ (11) bekezdés]: 
 

I. Belföldi közlekedés esetén: 
 közlekedési hatóság  

 rendőrhatóság 

 vámhatóság 

 ADR tekintetében (e. pont): katasztrófavédelmi hatóság is 

 túltömeg/túlméret tekintetében: a közút kezelője is 

 

II. Nemzetközi forgalom esetén: 
 közlekedési hatóság  

 rendőrhatóság 

 vámhatóság 

 ADR esetén (e. pont): katasztrófavédelmi hatóság  

 túltömeg/túlméret tekintetében: a közút kezelője is 

 

III. Telephelyen: 
 közlekedési hatóság  

 rendőrhatóság 

 vámhatóság 

 Tachográf tekintetében (c. és d. pont): munkaügyi hatóság is 

 ADR tekintetében: katasztrófavédelmi hatóság és a vámhatóság is (szállító, fuvarozó, 

feladó, csomagoló, be-és kirakodó, töltő- és ürítő, címzett tekintetében is!) 

 

IV. Egyéb ellenőrzések: 
 KRESZ tekintetében: rendőrhatóság 

 behajtási tilalom, korlátozott övezet (zóna), kötelező haladási irány tekintetében: 

közterület-felügyelet 

 útdíjköteles szakaszok használatáért fizetendő díjak tekintetében: rendőrség, 

közlekedési hatóság, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt  (NÚSZ Zrt.) 


