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• a helyettes államtitkárság szerepe a 2018.

május 18-án létrehozott Innovációs és

Technológiai Minisztérium szervezetében

• a munkamegosztás helyzete a

Közlekedéspolitikáért felelős Államtitkárságon

belül
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A közúti fuvarozókat leginkább érintő aktuális kérdések

• Nemzetközi fuvarengedélyek hazai utakon történő ellenőrzése

• A Közúti Ellenőrzési Főosztály tevékenységének fokozása

• A Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer (TSM) működésének tapasztalatai

• A közúti járművek műszaki megvizsgálásának változásai

• Okos tachográfok

• Járművezető képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok a munkaerőhiány enyhítése 

érdekében
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Nemzetközi fuvarengedélyek és ellenőrzési tevékenység

• Jelenlegi közúti ellenőri létszám: 75 fő. 

• Fő ellátandó feladatok: 

o Külföldi fuvarozók fokozottabb ellenőrzése

o piacvédelmi ellenőrzések (engedélyellenőrzés) 

o taxi ellenőrzés 

o TSM ellenőrzés + objektív bírságolás
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A Közúti Ellenőrzési Főosztály a jogosulatlan fuvarozás visszaszorítására 

irányuló ellenőrzések során az alábbi jellemző jogsértéseket tárta fel:

• Engedély nélküli fuvarozás

• Engedély nem megfelelő kitöltés

• Fuvarozási dokumentum (CMR) hamisítással a reláció megváltoztatása

• Átokmányolással történő dokumentumcsere

• Bilaterális engedély átírása (előző bejegyzés „eltüntetése”)

• CEMT engedély nem megfelelő kiterjesztése
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• 2017-ben:

 A 2017. április 20-i kezdés óta 1170 jogsértés megállapítása (engedéllyel kapcsolatos 

visszaélés) 617 mFt értékben. 

• 2018-ban:

 Feltárt jogsértés 1950 db.

 Kiszabott bírság 767 mFt.

 Befizetett bírság 400 mFt.

 Visszatartás 1081 db.

Az ellenőrzések eredménye számokban:
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Fuvarozási okmányok

• A fuvarozási okmányok jelenleg a KEF nyomdájában készülnek. A nyomda technológiai

lehetőségeinek megfelelő legmagasabb biztonsági szintet biztosítjuk, néhány éve pedig bevezettük

a BILAT rendszert, amely egyedi sorszámonként is képes nyilvántartani az engedélyeket.

• Két éve változott a nyomtatványok színe és ún. beszélő kóddal láttuk el őket.

• Folyamatosan fejlesztjük az ellenőrzési technológiát és apróbb változtatásokat hajtunk végre az

engedélyeken a hamisítás megnehezítése érdekében.

• Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a hamisítványok felismerhetők. Alapvető technológia váltást a

fuvarokmányok területén nem tervezünk.
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Gépjárművek műszaki megvizsgálásával kapcsolatos kérdések

Terheléses fékmérés vizsgálat

• A terhelt mérésre uniós szabályozás vonatkozik

• Magyarországon 2022. május 20-tól lesz kötelező a fékek terhelt állapotú vizsgálata, melynek lehetséges

kivitelezését a Közlekedéstudományi Intézet vizsgálja.

• A terhelés általában a vizsgálóállomás feladata, ahol eddig kötelezően terhelt mérés történt (pl. UK) ott a

vizsgálóállomások biztosították a terhelő berendezést.
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Smart tachográf

• GNSS kapcsolat

• DSRC modul

• Fejlettebb kriptográfia

• ITS interfész

• 2019. június 15 után forgalomba

helyezési követelmény

• Retrofitting?

Kép forrása: Continental
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Második generációs tachográf kártyák

2019. márciustól 2G műhelykártyák

2019. júniustól 2G az összes kártya

Kompatibilitás:

A régi ás az új menetírók és kártyák kompatibilisek egy kivételtől eltekintve:

A smart tachográfok csak a 2G műhelykártyával működnek együtt.
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Nagykategóriás képzés és vizsgáztatás helyzete

A Kormány a logisztikai, közúti árufuvarozási és

személyszállítási vállalkozások versenyképességének

növelését szolgáló intézkedésekről szóló 1560/2015.

(VIII. 7.) Korm. határozatban kiemelt célként

határozta meg a fuvarozó szakmában tapasztalható

gépjárművezető-hiány megszüntetését és a

folyamatos utánpótlás biztosítását.
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Cél a gépjárművezetői szakma elismerése!

A kitűzött célokkal összhangban az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit

Kft. (OFA) koordinálásában elindult a hivatásos gépjárművezetők ”C” és ”D”

kategóriás, ”CE” kombinált kategóriás és ”GKI” alapképesítési képzése állami

finanszírozással. Az OFA által koordinált képzési programban a mennyiségi

szempontokon túl a minőségi szempontok érvényesülnek, a képzési jogszabály által

előírt kötelező gyakorlati óraszámokon felül a jelöltek további 10 gyakorlati órát

töltenek nyerges szerelvény vezetésével, mely kiemelt jelentőséggel bírhat a

munkáltatók igényeinek szempontjából.

A tehergépkocsi- és autóbuszvezetői szakma vonzóbbá tételében fontos szerepet

játszhat az említett szakmák Országos Képzési Jegyzékben való megjelenése, és

ezáltal az adott végzettségi szinthez kapcsolódó garantált bérminimum

megjelenése.
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C, D kategóriás és CE kombinált kategóriás vizsgák

2014 és 2018 augusztusa között összesen

29 383 C kategóriás, 9 480 D kategóriás és 22

237 CE kombinált kategóriás sikeres

vizsgaigazolás került kiadásra.
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GKI vizsgák

Az alábbi diagram mutatja be a sikeres GKI alapképesítések számának alakulását 2014 és 2018

augusztusa között. (Az összevont képzést végzők két helyen szerepelnek. Így például, akik C

alapképzést és D alapképzést is szereztek, azok szerepelnek a CA és DA oszlopokban is)

2014 és 2018 augusztusa között összesen

21 696-an szereztek C sikeres alapképesítést

és 7 718-an D alapképesítést.
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Köszönöm a figyelmüket!


