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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS 

FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLYA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI 

JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény indoklásáról 

 a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 

 a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI törvény 

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

 a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény 

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 

 a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 

nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 

 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

 a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 

2012. évi CXXXIV. törvény  

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
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 az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2016. évi CLXVIII. törvény  

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 

 

Kormányrendeletek: 

 

 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

 az előzetes eredetvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. 

rendelet 

 a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással 

kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII.22.) Korm. rend. 

 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. 

(XII.07.) Korm. rendelet  

 a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 

összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 

 a közúti közlekedési igazgatási feladatokról szóló, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet  

 a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 

szóló 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet 

 a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. 

(I.11.) Korm. rendelet 

 a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.29.) Korm. rendelet 

 a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet 

 a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti 

elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet 

 az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 

 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

 a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 

89/1988.(XII. 20.) MT rendelet 

 a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet 



3 

 a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag-

 és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992.(IV. 1.) 

Korm. rendelet 

 a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 

124/1994.(IX. 15.) Korm. rendelet 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

általános szabályairól szóló 179/2011. Korm. rendelet 

 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) 

Korm. rendelet 

 az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet 

 a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 

(VIII. 27.) Korm. rendelet 

 a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 

(I. 30.) Korm. rendelet 

 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 

 a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet 

 a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről 

szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

 a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 

 a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet 

 a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet 

 az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos 

jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 

szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  
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 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet  

 a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet  

 a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) 

Korm. rendelet 

 az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet 

 

 

 

Egyéb jogszabály: 

 

 

 a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 

 a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 

 a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM 

rendelet  

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.11.) MT 

rendelet 

 a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII.15.) 

KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 

 a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI.23.) KHEM rendelet 

 a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi 

felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos 

egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI.29.) GKM rendelet 

 a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. 

(XII.23.) GKM rendelet 

 a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 

szóló 13/2010. (X.5.) NFM rendelet 

 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 

 az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM 

rendelet 

 a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 

 az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet 

 a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001 (I.31.) KöViM rendelet 

 az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001 (III.13.) KöViM rendelet 

 az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő 

szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 

 a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről szóló 40/2001 (XI.23.) KöViM 

rendelet 
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 az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos 

bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és 

a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 

 a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 

szóló 83/2004 (VI.4.) GKM rendelet 

 a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(IV. 26.) NM 

rendelet 

 a közúti járművezetők első-segélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 

31/1992.(XII. 19.) NM rendelet 

 a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004.(IV. 7.) GKM rendelet 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló 24/2005.(IV. 21.) GKM rendelet 

 a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, 

utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009.(XII. 30.) KHEM rendelet 

 a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 

szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 

 a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel 

vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. NFM rendelet 

 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 

 91/439/EGK tanácsi irányelv a vezetői engedélyekről 

 2003/59/EK irányelv az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek 

vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 

61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról 

 

 

 

 

 

 


