IV jogszabály gyűjtemény

A közúti járművezető képzés rendszere
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1988. évi I. törvény
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179/2011. (IX. 2.) Korm.
rendelet
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24/2005. (IV. 21.) GKM
rendelet
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139/1991. (X. 29.) Korm.
rendelet
1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet
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2012. évi II. törvény
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42/2011. (VIII. 11.) NFM
rendelet
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156/2009. (VII. 29.)
Korm. rendelet

20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet
263/2006. (XII. 20.)
10
Korm. rendelet
9
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326/2011. (XII. 28.)
Korm. rendelet

41/2004. (IV. 7.) GKM
rendelet
13/1992. (VI. 26.) NM
13
rendelet
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14

31/1992. (XII. 19.) NM
rendelet
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5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet
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6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet

a közúti közlekedésről szóló
a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól
a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól
a közúti járművezetők utánképzéséről
a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről
az egyes közúti közlekedési szabályokra
vonatkozó rendelkezések megsértésével
kapcsolatos bírságolással összefüggő
hatósági feladatokról, a bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a
bírságok felhasználásának rendjéről
a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes
rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő
hatósági feladatokról
az utak forgalomszabályozásáról és a
közúti jelzések elhelyezéséről
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról
a közúti járművezetők
pályaalkalmassági vizsgálatáról
a közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapításáról szóló
a közúti járművezetők elsősegély
nyújtási ismeretei megszerzésének
igazolásáról szóló
a közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
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2013. évi LXXVII. törvény

a felnőttképzésről szóló

a járművezető gyakorlati szakoktatók
saját jármű üzemeltetési költségéről
szóló
30/1988. (IV.21.) MT
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
19
rendelet
tv. végrehajtásáról
a közúti járművezetők és a közúti
közlekedési szakemberek képzésével,
84/2009. (XII. 30.) KHEM
20
továbbképzésével, utánképzésével és
rendelet
vizsgáztatásával összefüggő díjakról
szóló
EU-s előírások, nemzetközi kitekintés
2006. december 20-i
különös tekintettel a vezetői
20
2006/126/EK
engedélyekről szó-ló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre
A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
89/1988. (XII.20.) MT.
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és
21
rendelet
a közúti járművek üzemben tartásáról
a díj ellenében végzett közúti
árutovábbítási, a saját számlás
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
261/2011. (XII. 7.) Korm.
22
ellenében végzett személyszállítási és a
rendelet
saját számlás személyszállítási
tevékenységről, továbbá az ezekkel
összefüggő jogszabályok módosításáról
a mezőgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok mezőgazdasági
7/2011. (III. 8.) NFM
23
vontatóval vagy lassú járművel
rendelet
vontatott pótkocsival történő közúti
szállításáról
a veszélyes áru szállítási biztonsági
2/2002. (I. 11.) Korm.
24
tanácsadó kinevezéséről és
rendelet
képesítéséről szóló
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás
61/2011. (X. 17) NFM
25
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
rendelet
alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.)
KHEM rendelet módosításáról
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124/1994. (IX.15.) Korm.
rendelet
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1979. évi 19.
törvényerejű rendelet
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38/2009. (VIII. 7.) KHEM
rendelet
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2013. évi CXI. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás
kihirdetéséről1
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás
(ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi
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módosításaival és kiegészítéseivel
egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről
a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának
szabályairól és díjairól
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8/2002. (I. 30.) KöViM
rendelet

30

1/1990. (IX. 29.) KHVM
rendelet

a gépjárműfenntartó tevékenység
személyi és dologi feltételeiről

31

2003/59/EK;
1071/2009/EK

EU-s előírások, nemzetközi kitekintés

Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek
a közigazgatási hatósági eljárás és
32 2004. évi CXL. törvény
szolgáltatás általános szabályairól
a közigazgatási hatósági eljárás és
80/2009. (XII. 29.) KHEM szolgáltatás általános szabályairól szóló
33
rendelet
2004. évi CXL. törvény 94. § (2)
bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?doci
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2013. évi V. törvény

a Polgári Törvénykönyvről

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?doci
d=A1300005.TV
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1996. évi LVII. törvény

a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról
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