Magyar jogszabályok:
-

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről;

-

2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról;

-

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról;

-

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról;

-

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról;

-

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról;

-

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;

-

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról;

-

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;

-

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról;

-

121/2012
(VI.26.)
Kormányrendelet
a
szociálpolitikai
megállapításának és igénybevételének szabályairól;

-

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról;

-

261/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 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;

-

179/2011. (IX.2.) Kormányrendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól;

-

324/2009. (XII.29) Kormányrendelet az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő,
fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről;

-

156/2009. (VII.29.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról;

-

85/2007. (IV.25.)
kedvezményeiről;

-

66/2007. (IV.4.) Kormányrendelet a közúti személyszállítást végző egyes járművek
személyzete vezető és pihenőidejének ellenőrzéséről;

-

124/2005. (XII.29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekről szóló 1985. évi december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról;

-

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási
tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjáról;

-

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

-

101/2003. (XII.23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti- és személyszállítás végzésének
egyes feltételeiről;

-

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

Kormányrendelet

a

közforgalmú

menetdíj-támogatás

személyszállítás

utazási

-

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

-

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

-

2013/2012. (VII.30.) Kormányrendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a
181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak
alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint
a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról;

-

25/2012 (V.9.) NFM rendelet
közlekedésének támogatásáról;

-

17/2010. (XI.25.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai, és a postaügyi ágazathoz
tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményeinek kiadásáról;

-

56/1999. (XII.28.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az
adatszolgáltatás rendjéről;

-

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

-

1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjármű fenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeiről;

-

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről;

-

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról;

-

15/2010. (III.5.) KHEM rendelet a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek
egységes egyeztetési eljárásáról;

-

77/2009. (XII.15.) KHEM- IRM- KvVM együttes
környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól;

a

települési

önkormányzatok
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a

helyi
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közösségi

járművek

Európai Uniós jogszabályok:
-

-

-

-

-

1073/2009/EK rendelet az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához
való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról;
Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK
Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK Rendelete (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK
és 2135/98/EK Tanácsi rendelet módosításáról, valamint 3820/85/EGK Tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről;
A Tanács 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK rendelete a közúti közlekedésben használt
menetíró készülékről szóló 3821/85/EGK rendelet, továbbá a 3820/84/EGK és a
3821/85/EGK rendeletek végrehajtására vonatkozó 88/599/EGK irányelv módosításáról;
A Tanács 12/98/EK rendelete valamely tagállamban nem honos fuvarozók számára a
belföldi közúti személyszállítási szolgáltatás feltételeinek megállapításáról;
A Bizottság 2121/98/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira
vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes
szabályairól;
A Tanács 684/92/EGK rendelete az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás
közös szabályairól;
3821/85/EGK Tanácsi rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről;

