
A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. -re vonatkozó  

alapvető jogszabályok 

 
Törvények: 

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); 

• 1952. évi Ill. törvény a polgári perrendtartásról; 

• 1959. évi IV. törvény a polgári Törvénykönyvről; 

• 1988. évi l. törvény a közúti közlekedésről; 

• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról; 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről; 

• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 

• 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 

• 1996, évi LXXXI. törvény a társasági és az osztalékadóról; 

• 1996. évi. LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról; 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

• 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

• 2003. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről; 

• 2001. évi. C. törvény az elektronikus hírközlésről; 

• 2003. évi. CXXIX. törvény a közbeszerzésekről; 

• 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 

• 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól; 

• 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről; 

• 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról; 

• 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; 

• 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról; 

• 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

• 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról; 

• 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről; 

• 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról; 

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

• 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről; 

• 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről; 

• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről; 

• 2011. évi CXII. törvény az információs ónrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról; 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól; 

• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról; 

• 2012. évi l. törvény a munka törvénykönyvéről; 

• 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról; 

• 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről; 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

• 2013. évi CLXXVI. törvény az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról; 

• 2013. évi CLXXVII. törvény a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 

felhatalmazó rendelkezésekről. 

 

Kormányrendeletek: 

 

• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről; 

• 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről; 

• 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szerv•ezet feladat- 

és hatásköréről; 

• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat kereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról; 

• 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről; 



• 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról; 

• 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési 

rendszerek 

• kialakításáról; 

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

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

• 270/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet a térségi, az elővárosi és a helyi működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás 

részletes feltételeiről; 

• 39/2010. (Il. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről; 

• 4/2011. (l. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 

• 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről; 

• 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a 

tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

• 261/2011. (XIII.) 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; 

• 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról; 

• 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól; 

• 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról; 

• 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

• 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól; 

• 213/2012, (VII. 30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/ElJ rendeletben nem 

szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási 

feltételekre, valamint a közúti 

• személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról; 

• 234/2011. (XI.IO.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról; 

• 312/2012 Korm. rend. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról; 

• 313/2012 Korm. rend. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, és az Országos Építésügyi Nyilvántartásról; 

• 314/2012 Korm. rend. településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégáról, településrendezési 

eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről; 

• 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek 

kijelöléséről; 

• 65/2013. (111.8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról; 

• 498/2013, (XII. 29.) a szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről. 

 

Egyéb rendeletek 

 

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

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

• 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény végrehajtásáról; 

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

• 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet a személytaxi-szolgá tatás végzésének egyes feltételeiről;  

• 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; 

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

• 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat Il. kötetének kiadásáról; 

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről; 

• 1/1999. (l. 14.) KHVM rendelet a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a 

képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről; 

• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történd egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági 

és egészségvédelmi követelményeiről; 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól; 

• 3/2001. (l. 31.) KÖViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről; 

• 4/2001. (l. 31.) KÖViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

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

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



• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről; 

• 41/2003. (VI. 6.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési 

előírásairól; 

• 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 

• 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról; 

• 5/2004. (l. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól; 

• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 

szintjéről; 

• 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről; 

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 

követelményekről; 

• 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól; 

• 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről; 

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításéról; 

• 18/2008. (XII. 3,) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról; 

• 13/2010. (X. 5,) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről; 

• 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes tevékenységek korlátozásáról; 

• 28/2011. (IX. 6,) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.  

 

Uniós jogforrások: 

• Az Európai parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelet (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási 

közszolgáltatásról, valamint az 1191/96/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 

• 1083/2006/EK rendelet (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

• A BIZOTTSÁG 2006. december 8-i 1828/2006/EK RENDELETE az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 

és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 

Európai Regionális 

• Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 

meghatározásáról. 

 

Közgyűlési rendeletek 

 

• 11/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 

http://kecskemet.hu/doc/a-2019-prilis-25-i-kzgylsen-alkotott-illetve-mdostott-rendel10_0.pdf

