A Kormány
…./2018. (… …) Korm. rendelete
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
49. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A személytaxi-szolgáltatási tevékenység elvégzését az utas részére mérési bizonylat
átadásával kell tanúsítani, amely legalább a 6. mellékletben meghatározott adattartalommal
rendelkezik. A bizonylatot a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet 1. melléklet VII. pontjában meghatározott viteldíjjelző
készülék által mért adatok alapján kell kiállítani.”
2. §
(1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
3. §
Az R. a következő 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § E rendelet 21. § (4) bekezdésének, 3. melléklet 2.1. pontjának, valamint
6. mellékletének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.”
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
5. §
E rendeletnek a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.

1. melléklet a …/2018. (…) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. A személytaxi-szolgáltatáshoz
követelmények:)

használt

személygépkocsira

vonatkozó

további

„2.1. a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendeletben
foglaltaknak megfelelő, a személygépkocsiba beépített viteldíjjelző-készülékkel,”

2. melléklet a …/2018. (…) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A mérési bizonylat kötelező tartalmi elemei
1. A mérési bizonylat fejlécének adattartalma:
a) személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozás adatai:
i.
neve
ii.
székhelye
iii.
adószáma
b) a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi rendszáma
c) a viteldíjjelzőbe beállított "K" állandó értéke, vagy GPS alkalmazása esetén “GPS”
felirat
d) „BIZONYLAT”
2. A mérési bizonylat további adattartalma:
a) a fuvarozás indulási és érkezési időpontja (év, hó, nap, óra, perc),
b) megtett utas-km (egy tizedessel),
c) induló (alkalmazott) alapdíj (Ft),
d) alkalmazott útdíjak és várakozási díjak (tarifa száma és Ft/km, illetve Ft/perc),
e) fuvar szolgáltatás végösszege (fizetendő összeg) „Összesen: .... (Ft)” formában,
f) kibocsátás kelte (év, hó, nap, óra, perc),
a viteldíjjelző készülék gyártási száma.”

