
Az alábbi szabályok vonatkoznak a személyszállításra illetve a biztonsági eszközök 
alkalmazására. 

Személyszállítás (KRESZ.) 

46. § (1) Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. 
Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani. 

(2) Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel - a (4) és (5) bekezdésben említett 
esetet kivéve - legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad 
szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell 
venni. Két 10 éven aluli gyermeket - ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer 
használata a 48. §-ban foglaltak alapján nem kötelező - egy személynek kell tekinteni. 

(3) Motorkerékpár pótülésén csak egy, a saját biztonságára ügyelni képes személyt szabad 
szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri. A gépkocsi első ülésén csak egy személy szállítható. 

(4) Tehergépkocsin - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - abban az esetben szabad a 
hatósági engedélyben feltüntetett személyek számánál többet szállítani, ha 

a) a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege 3500 kg-ot meghaladja, 

b) a szállított személyek számára megfelelően rögzített és biztonságos ülőhely van, 

c) a rakomány a szállított személyeket nem veszélyezteti, 

d) a tehergépkocsi össztömege - a rakfelületen szállított személyek súlyát személyenként 68 kg-
mal számolva - a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömegét nem haladja meg, 

e) a tehergépkocsi rakfelülete nem billenthető. 

(5) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek által üzemeltetett, valamint közveszély, elemi csapás 
vagy a vasútüzem biztonságát veszélyeztető akadály elhárításánál használt tehergépkocsin - a (4) 
bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt rendelkezések megtartásával - a hatósági engedélybe bejegyzett 
személyek számánál több személyt abban az esetben is szabad szállítani, ha a tehergépkocsi 
megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg. 

(6) Pótkocsin személyt szállítani tilos, kivéve 

a) a járműszerelvény biztonságos közlekedése érdekében szükséges - a pótkocsi hatósági 
engedélyében meghatározott számú - személy szállítását; 

b) a mezőgazdasági vontató első, nem billenő rakfelületű pótkocsiján - a (4) bekezdés 
rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával - történő személyszállítást. 

A közlekedésben való részvétel külön feltételei 

48. § (4) A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú 
gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan 
járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a 
biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. 



(5) Nem kell becsatolni a biztonsági övet: 

a) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének; 

b) a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít; 

c) a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását 
okozhatja, a betegellátást akadályozza; 

d) a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban; 

e) a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végző autóbuszban, ha álló utasokat 
is szállíthat; 

f) az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek; 

g) annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik. 

(6) Az autóbusz biztonsági övvel felszerelt ülésein utazókat: 

a) az ülésen elhelyezett jelzéssel (161/a. ábra), 

b) a járművezető által, 

c) kalauz, idegenvezető vagy a csoport vezetőjeként kijelölt személy által, vagy 

d) audiovizuális eszközök (pl. videó) útján 

tájékoztatni kell a biztonsági övek kötelező használatáról. 

BH2008. 207. A gépjármű ülésén utazó személy biztonsági öve becsatolásának elmulasztásával okozati 
összefüggésben bekövetkezett súlyos testi sértést okozó vagy súlyosabb eredménnyel járó közlekedési baleset miatt 
2007. április 1. napját követően nem állapítható meg a balesettel érintett jármű vezetőjének a büntetőjogi felelőssége 
[1978. évi IV. törvény 2. §, 187. §, KRESZ 48. § (4) bek., 1/1999. BJE határozat]. 

BH2003. 114. Nem minősül a veszélyes üzemi tevékenység körén kívül eső, elháríthatatlan oknak, ha - a mentőautó 
fékezése miatt - a mentő utasa kárt szenved. [1959. évi IV. törvény 345. § (1) bekezdés, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet 48. § (5) bekezdés, 1952. évi III. törvény 163. § (1) bekezdés, 164. § (2) bekezdés]. 

BH2002. 172. A halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetért abban az esetben is csak az elsőbbségadásra 
kötelezett jármű vezetőjének a büntetőjogi felelőssége állapítható meg, ha a védett útvonalon a sebességhatárt nem 
jelentős mértékben túllépő járművezető részére az áthaladási elsőbbséget nem biztosítja [Btk. 187. § (2) bek. b) pont, 
218/1999. (XII. 28.) Korm. r. 54. § (1) bek., KRESZ 3. § (1) bek. c) pont, 9. § (4) bek. d) pont, 26. § (1) bek. a) pont, 
28. § (2) bek. b) pont, 48. § (5) bek.]. 

BH1988. 426. A biztonsági öv használatának elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkezett eredmény miatti 
felelősség [Btk. 188. § (2) bek. b) pont, KRESZ 48. § (5) bek.]. 

BH1983. 306. II. A biztonsági öv alkalmazásának elmulasztásáért a balesetet okozó gépkocsivezető és nem a sértett, 
illetve a jármű utasa a felelős [KRESZ 48. § (5) bek.]. 

BH1978. 270. Ha a biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztásával, illetve e közlekedési szabály [KRESZ 48. § (5) 
bek.] megszegésével van okozati összefüggésben a bekövetkezett sérülés vagy annak nagyobb mértéke, ezen az 

alapon is helye van a büntetőjogi felelősség megállapításának (1961. évi V. törvény 194. és 194/A. §). 



 

161/a. ábra 

(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - 150 cm-nél 
alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású 
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e 
célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a 
gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos 
haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak 
akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését 
előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben 
rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel 
(pántokkal) is rögzíteni kell. 

(8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni: 

a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem 
alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb 
gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú 
gyermek az első ülésen nem szállítható); 

b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az 
üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető; 

c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző 
gépkocsi hátsó ülésén utazik; 

d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik; 

e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban; 

f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat; 

g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban; 

h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik. 

(9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron 
utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel csak abban az 
esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot 
visel. 



(10) Olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás 
során az általánosnál alacsonyabban állapították meg [26. § (3) bek.], abban az esetben szabad 
közlekedni, ha a jármű hátsó oldalán a megengedett legnagyobb sebesség számértékét - kör 
alakú, 15 cm átmérőjű, 2 cm széles piros szegélyű, fehér alapon 6 cm magas fekete 
számjegyekkel - feltüntették. 

(11) Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel csak olyan pótkocsit szabad 
vontatni, amelynek vontatását - a hatósági engedélybe tett bejegyzéssel - engedélyezték. 

(12) Iskolabusszal abban ez esetben szabad közlekedni, ha: 

a) a 20. § (6) bekezdésében meghatározott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal megjelölték, 

b) az ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, 

c) a 135 cm-nél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben rögzítették, 

d) a legalább 135 cm magas gyermeket biztonsági övvel rögzítették, 

e) a szállított utasok ülőhellyel rendelkeznek. 

(13) Az (5) bekezdés g) pontjában és a (8) bekezdés h) pontjában meghatározott igazolásnak a 
következőket kell tartalmaznia: 

a) a jogosított neve, születési időpontja (év, hónap, nap), 

b) az igazolás érvényessége lejártának időpontja (év, hónap, nap), 

c) a kiállító orvos neve, névaláírása, bélyegző lenyomata, 

d) a kiállítás dátuma, 

e) a 161/b. ábra szerinti jelzés. 

 

 (14) A nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak 
autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. 

(15) A (14) bekezdésben fel nem sorolt utakat elengedhetetlenül szükséges távolságban abban az 
esetben használhatja nehéz tehergépkocsi, ha 

a) áruszállítás érdekében az áru fel-, vagy lerakásának, illetve - különleges felépítményű jármű 
esetén - a felépítményével történő munkavégzés helyszínére vagy helyszínéről; 

b) üzemben tartója telephelyére vagy telephelyéről 



közlekedik. 

A nehéz tehergépkocsi az a) és b) pontban felsorolt helyszínre, helyszínről történő közlekedése 
során a (14) bekezdésben felsorolt útvonalakról való lehajtás után, azokat egy irányban legfeljebb 
egy alkalommal keresztezheti. 

(16) Nem vonatkozik a (14) bekezdésben meghatározott tilalom azon nehéz tehergépkocsira, 
amely útlezárás miatt terelőúton közlekedik, valamint arra, amelyet az autópályák, autóutak és 
főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerint 2013. évi LXVII. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerint nem terhel útdíjfizetési és bevallási kötelezettség, továbbá a 
nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. 
§-a alapján kiadott engedéllyel rendelkező járművekre. 

(17) Nem vonatkozik a (14) bekezdésben meghatározott tilalom a közúti járművezetők és a 
közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott oktatójármű igazolással rendelkező azon nehéz 
tehergépkocsira, amely a (14) bekezdésben meg nem határozott utakat a miniszteri rendelet 
szerinti gyakorlati oktatás vagy vizsgáztatás során is használja. 

 

Internetes tájékoztató oldalak -Totalcar.hu 

 

Gyermek utaztatása első ülésen 

Első ülésre gyermekülést csak menetiránynak háttal szabad bekötni, ebből következően itt 
gyermek akkor utazhat, ha olyan méretű, súlyú, hogy még nem lóg ki a lába a biztonsági 
gyermekülésből. A babát csak a menetiránynak háttal, csak biztonsági gyermekülésben lehet 
szállítani és csak akkor, ha légzsák nincs, vagy ha van, kikapcsolható. 

Első ülésen a csecsemőn kívül utazhat a 150 cm-nél magasabb, mindegy, hány éves gyermek, a 
lényeg, hogy a mérete már közelíti a felnőttekét, így biztonságosan utazhat a menetiránnyal 
szemben. Nála a légzsákot már nem kell feltétlenül kikapcsolni. 

Tudnunk kell, hogy az első ülésen utazás a gyermek számára még így, a szabályok betartásával is 
sokkal veszélyesebb, mint hátul. 

Egyik olvasónk azt kérdezte, mi a helyzet azoknál a járműveknél, ahol három ülés van elől, 
milyen szabályozás vonatkozik az első sorban középen ülő gyerekre. A szabályozás ugyanaz, 
mint egy hagyományos ötüléses modellnél. 

Előfordul, hogy kisteherautóval nem a vállalkozás tagjai, hanem a családtagok utaznak. Ha az 
ilyen járműben csak egy üléssor van, az értelemszerűen első sornak számít, és itt is megfelelően 
alkalmazni kell az előbbi szabályokat. 

 

Utazás a hátsó ülésen 



Mivel hátul biztonságosabb, a hátsó ülésen való utaztatás kapcsán némileg enyhébb szabályokat 
találhatunk. A hátsó ülésen a 135 cm alatti gyermekek csak gyermekbiztonsági rendszerben 
utazhatnak (azaz a kisebbek ülésben a nagyobbak megfelelő ülésmagasítóban). 

„Nekem egy Trabant 601-es gépkocsim van évek óta, amelyben nincs gyárilag kialakítva a hátsó 
biztonsági öv helye” – írta egyik olvasónk. Ha az autó gyári kialakítása olyan, hogy hátul nem 
lehet biztonsági ülést rögzíteni (régi járművek), azaz nincs öv, akkor a gyermekek 
gyermekbiztonsági rendszer nélkül is szállíthatók, de csak 3 éves kor felett, mert a 3 évesnél 
fiatalabb gyermek kizárólag gyermekbiztonsági rendszerben szállítható. 

A „két gyermek egy személynek számít” szabály pontosan úgy szól, hogy: „Két 10 éven aluli 
gyermeket – ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer használata a 48. §-ban 
foglaltak alapján nem kötelező – egy személynek kell tekinteni.” Ezt a szabályt abban az esetben 
lehet alkalmazni utazáskor, ha pl. ha az autó gyári kialakítása olyan, hogy hátul nem lehet 
biztonsági ülést rögzíteni, vagy taxival közlekedés során. 

Kaptunk olyan kiutat kereső kérdést is, hogy ötszemélyes kisautóban három gyermek elfér hátul, 
de három gyermekülést már nem lehet bepréselni. Erre az esetre nem ad felmentést a jogszabály, 
viszont több üzlet lehetővé teszi, hogy az üléseket a gépkocsiba próbálhassák. 

Hasonló helyzetben van egyik négygyermekes (2-15 évesig) olvasónk is, aki teljes családjával 
csak úgy utazhatna, ha a két kisebbet gyermekülésbe teszi, a két nagyobbat pedig (135 cm-nél 
nagyobbak, de 10 éven aluliak) a maradék egy darab hátsó ülésre bepréseli, ha sikerül. Mivel 
azonban olvasónknak van 15 éves gyermeke is, ezt szabályosan nem teheti. Ha olyan gépkocsija 
lenne, amiben hátul nincs gyári öv, a két éves gyermekét nem szállíthatná, így számukra igazi 
megoldást csak egy nagyobb gépkocsi vásárlása jelenthetne. 

 

 

 

 

 

 

 

Miért kell a biztonsági ülés? 

Kényelmi és érzelmi szempontokkal szemben mindig a biztonságot kell szem előtt tartani. A 
gyermek mindig több esélyt kap, hogy megússzon egy balesetet, ha biztonsági ülésben külön 
bekötve ül, különösen igaz ez az anyjuk ölében szállított csecsemőkre vagy kisgyermekekre. 
Sokszor halljuk azt is, hogy a gyermek nem vágyik a biztonsági ülésbe, ezért a szülők 
megengedik, hogy ne használja. 



1990-ben még 107 gyermek halt meg közúti balesetben és 3 740 gyermek sérült meg. A 2000-es 
évekre ezek a számok jelentősen csökkentek: 

Ugyanakkor látható a táblázatból, hogy több gyermek sérül meg közlekedési balesetben autóban 
ülve, mint azon kívül, és az autóban ülő gyermekek halálos baleseteinek száma is évről-évre 
emelkedik. Minden tizedik közlekedési balesetet elszenvedő személy 15 éven aluli. A balesetek 
többsége lakott területen belül következik be. A balesetek egyharmada Pest megyében és 
Budapesten történik, Budapest önmagában 20%-ot jelent, a szomorú statisztikákban éllovas még 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye is. A táblázat a baleset-
megelozes.hu weboldalról származik, érdemes ide ellátogatni, sok hasznos információt fognak 
találni.) 

Gyerekülés használata a KRESZ előírásai alapján 

A gyermekek szállítására vonatkozó irányelveket a közúti közlekedés szabályairól szóló  1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet szabályozza, amely természetesen az elmúlt közel negyven 
évben számtalanszor módosult. 
 
Először ismerkedjünk meg a rendelet 48-as paragrafusának 5-7. bekezdésével, majd ezek 
magyarázatával! 
 

48. § 
(5) Nem kell becsatolni a biztonsági övet 
(Megállapította: 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2). Hatályos: 2007. IV. 1-től. Az 
autóbuszban ülve szállított gyermekek gyermekbiztonsági rendszerben történő kötelező 
elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket 2007. IX. 1-től kell alkalmazni.): 
 
f) az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek; 
 

Év Sérülések száma Ebből halálos Gyalogosként Járművezetőként (pl. bicikli) Utasként 

2001 2.424 37 11 9 17 

2002 2.417 38 18 10 20 

2003 2.404 33 9 8 16 

2004 2.455 39 14 2 23 

2005 2.580 34 8 3 23 

2006 2.375 43 7 9 27 



(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - 150 cm-nél 
alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású 
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e 
célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a 
gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos 
haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak 
akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését 
előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben 
rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel 
(pántokkal) is rögzíteni kell. 
(Megállapította: 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 22. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től.) 
 
(8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni 
(Megállapította: 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 7. § (2). Hatályos: 2007. IV. 1-től. Az 
autóbuszban ülve szállított gyermekek gyermekbiztonsági rendszerben történő kötelező 
elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket 2007. IX. 1-től kell alkalmazni.): 
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem 
alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb 
gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú 
gyermek az első ülésen nem szállítható); 
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az 
üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető; 
c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző 
gépkocsi hátsó ülésén utazik; 
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik; 
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban; 
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat; 
g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban; 
h) ha külön jogszabályban (Lásd: 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. §.) meghatározott orvos által 
kiállított igazolással rendelkezik. 
 
Segítség a rendelet egyes kifejezéseinek értelmezéséhez 
 
48. § (7) Mit jelent a gyermekbiztonsági rendszer? 
Gyermekbiztonsági rendszernek nevezzük azon gyermeküléseket, melyek övvel rögzíthetők és a 
gépkocsiban gyárilag nem kerültek beszerelésre. Két típusuk ismert, az integrált és a nem 
integrált. 
 
Előbbi esetben hevederek vagy hajlékony elemek kombinációja, biztonsági csattal, beállító 
eszközökkel, tartozékokkal és egyes esetekben kiegészítő székkel és/vagy ütközésvédelemmel 
együtt, amit a saját beépített hevederrel vagy hevederekkel rögzítenek. Ide tartoznak a csecsemő- 
és kisgyermek ülések, valamint a gyerekülések. 
 



A nem integrált gyermekbiztonsági rendszer részleges biztonsági rendszer, amely a felnőttek 
számára szolgáló biztonsági övvel együtt használva teljes gyermekbiztonsági rendszert képez. Ide 
tartoznak az ülésmagasítók is. 
 
48. § (8) a) Mit jelent az M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsi? 
 
M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc 
ülőhellyel. 
N1 kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb 
össztömeggel. 
N2 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett 
legnagyobb össztömeggel. 
N3 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 12 t műszakilag megengedett legnagyobb 
össztömeggel. 
 
A rendelet értelmezése röviden, átfogóan 
 

150 cm-nél alacsonyabb gyermek - a testsúlyához igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági 
rendszerben rögzítve szállítható. 
 
A testsúlynak megfelelő jelöléseket feltüntetik a gyereküléseken is, a következő csoportba 
sorolás szerint: 
 
0. súlycsoport: 10 kg testsúly alatt 
0+. súlycsoport: 13 kg testsúly alatt 
I. súlycsoport: 9-18 kg testsúlyig 
II. súlycsoport: 15-25 kg testsúlyig 
III. súlycsoport: 22-36 kg testsúlyig. 

Első ülésen utazó gyermek 
 
A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a 
gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel 
vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. (vagyis nem tiltják a haladási 
irányba néző szállítást, megfelelő gyermegbiztonsági rendszerben). 
 
Nem szükséges integrált gyermekbiztonsági rendszer (gyerekülés) 
- ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az 
üléshez beszerelt biztonsági övvel a testméretéhez igazodóan (pl. ülésmagasítóval vagy állítható 
biztonsági övvel) biztonságosan rögzíthető; 
- ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsi személyszállítást végző 
gépkocsi hátsó ülésén utazik; 
- ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik; 



- a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban; 
- a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat; 
- ha 3. életévét még nem töltötte be, és állva utazik az autóbuszban; 
- ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik; 
- ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az 
üléshez beszerelt biztonsági övvel a testméretéhez igazodóan (pl. ülésmagasítóval vagy állítható 
biztonsági övvel) biztonságosan rögzíthető;  - az ülésmagasító nem elfogadott eszköz, nem 
használható, csak akkor nem kell gyerekülés, ha az öv állítható az utas (gyerek, vagy akár törpe 
testakatú felnőtt) méretéhez. 


