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Törvények 

 
 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról 

A veszélyes és mérgező anyagok tengeri szállításával kapcsolatos károk miatti felelősségről és a kárenyhítésről szóló 1996. évi 
nemzetközi egyezményhez történő csatlakozás (HNS Egyezmény) 

A tengeri szállítással összefüggő keresetekben a felelősség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezményhez és az azt módosító 
1996. évi jegyzőkönyvhöz történő csatlakozás (LLMC Egyezmény) 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról 

A postáról szóló CI. törvény módosításáról 

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni szabályokról [az előterjesztés része: a gazdasági reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól szóló új törvénytervezet] 

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról 
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Kormányrendeletek 
 

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

A közúti járművekkel kapcsolatos jóváhagyásokra, típusbizonyítványokra, műszaki vizsgálatokra vonatkozó adatok kezelésére és 
nyilvántartására vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről és az ellenőrzés szabályairól  

A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható 
üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról 

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 

A Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

A vasúti személyszállítási szerződésekről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

A vasúti árufuvarozási szerződésekről 

Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott 
szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rend. módosításáról 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről  

Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrá-
saira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról 

A vízi személyszállítás feltételeiről 

Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről 

A külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról 

A közlekedési építmények építésfelügyeletéről 

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

A repülőterek zajgátló védőövezetéről 
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A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról 

A végső menedékes kijelölésére, tevékenységére, jogaira és kötelezettségeire, valamint feladatai ellátására részletes szabályokról 

A földgázellátásról szóló 2008. évi … törvény végrehajtásáról 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

A K+F és a technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról  

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

A hőtermelő fűtési- és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 

A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapí-
tásáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes sza-
bályairól  

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről 
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Miniszteri rendeletek 
 
 
A folyami információs szolgáltatások működtetéséről 

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról 

A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosításáról 

A hajózási bírság kivetése részletes szabályairól és a bírság felhasználása rendjéről 

A bérelt-vonali szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató bérelt-vonali szolgáltatási kötelezettségeinek felté-
teleiről szóló 8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet módosításáról 

A felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) 
IHM rendelet módosításáról 

Az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és megfizetésé-
nek módjáról szóló 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet módosításáról 

A vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról 

A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről 

A nemzeti vasútbiztonsági szabályokról (benne: a kötélvontatású személyszállító vasutakról szóló szabályok) 

A vasúti forgalom irányítására és lebonyolítására vonatkozó szabályokról 

Az egyes vasúti munkaköröket betöltő szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályairól 

A légiközlekedési bírság kivetéséről és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről 

A zajvédelmi díj megállapításáról és a beszedett díj összegének felhasználásának rendjéről 

A légijárművek és a légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 
30.) GKM rendelet módosításáról 

A polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet módosításáról 

A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet 
módosításáról 
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A léginavigációs szolgáltató személyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről 

A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM 
rendelet módosításáról 

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról 

A bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról 

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

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról 

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rende-
let módosításáról  

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósá-
gi eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosításáról 

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosí-
tásáról 

A nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről 

A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról 

A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról 

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes 
műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról rendelkező GKM-KvVM együttes rende-
let 

A szélerőmű létesítésére irányuló pályázat kiírásának feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályáz-
tatási eljárás részletes szabályairól 

A Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól 
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A csatlakozási díjakról, a díjalkalmazás feltételeiről, a díjszabályozás kereteiről és az indokolt költségek meghatározásának módjá-
ról 

A rendszerhasználati díjakról, a díjalkalmazás feltételeiről, a díjszabályozás kereteiről és az indokolt költségek meghatározásának 
módjáról 

Az engedélyesek által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatá-
sok köréről és díjáról 

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak egységes szemléletű felhasználásáról, kezeléséről, működéséről, az egyes előirány-
zatok forrásainak terhére meghirdetett pályázatok egységes szemléletű kezeléséről 

A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  

Az előrecsomagolt termékek megengedett tömeg és térfogatértékeiről és azok ellenőrzéséről 

A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról 

A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról 

A bányászati hulladékok kezeléséről  

A csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 
berendezések és védelmi rendszerek műszaki-biztonsági minősítéséről, megfelelőség-értékeléséről és forgalomba hozataláról és 
üzembe helyezéséről 

A Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről 

A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 19/2007. (II. 12.) GKM rendelet módosításáról 

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről 

 
 
 


