
 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről; 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről; 

 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről; 

 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről; 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 

 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról; 

 2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról; 

 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről; 

 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről; 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 

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

 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet a vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről; 

 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről; 

 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról; 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról; 

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

 123/2014. (IV. 10.) 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; 

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

 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről; 

 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört 
betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és 
képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti 
járművezetői gyakorlat szabályairól; 

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

 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 

 58/2012. (X.31.) NFM rendelet a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét 
szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt 
szervezetről;  

 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet a légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés 
biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok 
végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát, 
környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására 
kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról; 



 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
személyek kijelöléséről; 

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

 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól; 

 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek 
kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, 
valamint a vizsgán való részvétel díjáról; 

 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól; 
 


