
Közlekedési Osztály feladatellátáshoz kapcsolódó:  
 
 A közúti közlekedéséről szóló 1988 évi I. törvény 

 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról 
szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 

 A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 
 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 

 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 
 A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 
 A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 

29.) 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 

 Az előzetes eredetiségvizsgálati 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. rendelet 

 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. 7.) Korm. rendelet 

 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 

 A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 

 Az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, 
tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás 
szabályairól szóló 218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 

 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

 A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 
181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 

 A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó 
kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

 A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról 
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 

 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
 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 személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése 
eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) 
KöViM rendelet 

 A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott 
okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 

 A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről 
szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 

 A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére 
irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM 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 menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 
 Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) 

GKM rendelet 
 A közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet 
 A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 
 A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és 

méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) 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 

 Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, 
tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM 
rendelet 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 1071/2009/EK 
RENDELETE a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös 
szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről 

 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája 
által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. március 15-i 561/2006/EK 
RENDELETE a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 
összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről  

 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem 
menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás 
kihirdetéséről 

 A BIZOTTSÁG 2014. február 25-i 176/2014/EU RENDELETE az 1031/2010/EU 
rendeletnek különösen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeiből a 
2013-2020 közötti időszakban árverés útján értékesítendő mennyiségek 
meghatározása céljából történő módosításáról 

 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának 
ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 



 
Útügyi Osztály feladatellátáshoz kapcsolódó:   
 1988 évi I. törvény a közutak közlekedéséről 
 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

 382/2016.   (XII.   2.)   Korm.   rendelet   a   közlekedési   igazgatási   feladatokkal 
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 
Útügyi Osztály hatósági eljárásaihoz kapcsolódó: 

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

 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 
 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól 

 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 224/2011.  (X.  21.)  Korm.  rendelet  a  reklámtáblák,  reklámhordozók  és  egyéb 
reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól 

 93/2012. (V. 18.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének 
és megszüntetésének engedélyezéséről 

 


