
Fontosabb szakmai törvények:    

 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 
 az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. 

törvény 

Egyéb kiemelt törvények: 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 
 az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 
 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 

L. törvény 

Fontosabb szakmai kormányrendeletek  

 a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendelet 

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

 a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról2 szóló 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 

 az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 

 a nemzeti mobil fizetési rendszerről törvény végrehajtásáról szóló 356/2012. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 

 a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és 
elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító 
műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó 
központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. 
(IV. 10.) Korm. rendelet 

 az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet 

 
 
 
 
 
 
 



 

Egyéb kiemelt kormányrendeletek: 

 a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 

 a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával kapcsolatos 
szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 

 a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 

 az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 

 a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények 

szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. 

rendelet 

 a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet 

feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  2007. évi CLXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 

 a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

Önkormányzati rendeletek: 

 közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III.14.) Budapest (Kijelölő 
rendelet)  

 a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének 
és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. 
(IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (Taxi rendelet) 

 a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 22/2012. (II.14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 

 Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (Parkolási rendelet) 

 a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá 
az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 
(Közútkezelési Rendelet) 

 az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
Budapest főváros közigazgatási területén történő végzésének feltételeiről szóló 26/2018. 
(VI. 27.)  Fővárosi önkormányzati rendelet (Különcélú Személyszállítási Rendelet) 

Egyéb rendeletek: 

 a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 

 

 



EU rendelet 

 1370/2007/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való 
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat 

 


