
 
A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM 2008. II. 

FÉLÉVI 
JOGALKOTÁSI PROGRAMJA 

 
 
 
 

Törvények 
 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása 
 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása a III. vasúti 
csomag átültetésével összefüggésben 
 
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. 
törvény módosítása 
 
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása 
 
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítása 
benne: 
a) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események 
szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása 
 
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítása 
benne: 
b) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása 
c) A közúti közlekedésről szóló 1988. éviI. törvény módosítása, 
d) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása, 
e) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása. 
 
A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetése 
 
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai 
Népköztársaság kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az 
azt módosító jegyzőkönyv kihirdetése 
 
A postáról szóló CI. törvény módosítása 
 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása 
 
 

Kormányrendeletek 
 
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 
módosítása 
 
A közúti forgalomban is résztvevő rakodógépek és a közúti járművekre felszerelt 
rakodógépek kezelői képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól  
 
A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása 
 
A közúti közlekedés szabályairól 
 
A közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. (III. 31.) Korm. 
rendelet módosítása 
 
A közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 2/1981. (I. 31.) MT rendelet (KÁSZ) 
módosítása 
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20. ) Korm. rendelet 
módosítása 
 
Az útdíj alapjául szolgáló költségek felosztásának, valamint az útdíj számításának 
elveit, a díjköteles utak használatának elveit, a díjköteles utak használatáért történő 
elektronikus díjfizetést lehetővé tevő rendszer bevezetéséről, üzemeltetéséről, az 
úthasználati díjak beszedéséről, ellenőrzéséről és behajtásáról 
 
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 
237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
 
A vasúti személyszállítási szerződésekről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendelet 
módosítása 
 
A vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályok 
 
A vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása 
 
A jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltő munkavállalókkal 
szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat 
feltételeiről 
 
A repülőterek zajgátló védőövezetéről 
 
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. 
(XI. 30.) Korm. rendelet módosítása 
 
A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi 
Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) 
Korm. rendelet módosítása 
 



A közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokról és azok felhasználása 
 
A külterületen levő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról 
(benne: a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 
miniszteri rendelet) 
 
A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia, valamint a kapcsoltan termelt villamosenergia kötelező átvételéről és átvételi 
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 
 
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény szerinti önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatás mértékéről, 
felhasználásának ellenőrzéséről és az elszámolás rendjéről 
 
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel 
összefüggő hatósági tevékenységről szóló, a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet helyébe 
lépő kormányrendelet 
 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról 
 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása 
 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása 
 
A 2006/32/EK irányelv végrehajtását szolgáló jogszabályok módosítása 
 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 175/2005. 
(VIIII. 15.) Korm. rendelet módosítása 
 
A radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának 
engedélyezéséről, felügyeletéről és ellenőrzéséről 
 
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2008. évi 
módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetése 
 
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) 
Korm. rendelet módosítása 
 
A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 
19. ) Korm. rendelet módosítása 
 
 

Miniszteri rendeletek 
 
A folyami információs szolgáltatások működtetéséről 
 
A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása 



A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és 
megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása 
 
A hajózási rangjelzések használatáról 
 
Az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló 
magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkező hulladékok és 
rakománymaradványok kiürítéséről szóló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet 
módosítása 
 
A vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról 
 
Egyes utazási kedvezményekről 
 
A vasúti forgalom irányítására és lebonyolítására vonatkozó szabályokról 
 
Az egyes vasúti munkaköröket betöltő szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának szabályairól 
 
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási 
rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes engedélyezési eljárásokra 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet módosítása 
 
A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő műszaki előírásokról 
 
A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása 
 
A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 
101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet módosítása 
 
A vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli 
elkülönítéséről szóló 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet módosítása 
 
A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési 
díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 83/2007. (X. 6.) 
GKM-PM együttes rendelet módosítása 
 
A zajvédelmi díj megállapításáról és a beszedett díj összegének felhasználásának 
rendjéről 
 
A légijárművek és a légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és 
képzési követelményeiről  
(benne: a légijárművek és a légijármű berendezések karbantartásának személyi 
jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet hatályon 
kívül helyezése) 
 
A magyarországi repülőtereket használó légi járművek földi ellenőrzéseinek 
végrehajtásáról 



A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési 
eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet módosítása 
 
A légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 
módosítása 
 
A repülési személyzeti tagok képzéséről és szakszolgálati engedélyéről (benne: a 
légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) 
KöViM rendelet módosítása) 
 
a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) 
KHVM rendelet módosítása 
 
A polgári repülés hajózó személyzete repülési idejének szabályozásáról szóló 
16/2003. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása 
 
egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosítása 
(benne: a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről 
szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról, valamint autóbusszal végzett 
belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési 
eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról) 
 
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
módosítása 
 
A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett 
közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM 
rendelet módosítása 
 
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
módosítása 
 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki 
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása 
 
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM 
rendelet módosítása 
 
Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos 
közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a 
közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 8/2008. (III. 18.) GKM rendelet 
módosítása 
 
Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26.) GKM 
rendelet módosítása 
 
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 
14/1997.(IX.3.) KHVM rendelet módosítása 



A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzatot 
kihirdető 13/1997.(IX.3.) KHVM rendelet módosítása 
 
A közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel 
összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII.23.) KHVM rendelet módosítása 
 
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, 
környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 
tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 
91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet újraszabályozása 
 
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 
közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés 
feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet módosítása 
 
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosítása 
 
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 
hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 
18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosítása 
 
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló KHEM-IRM-
KvVM együttes rendelet 
 
A Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggésben egyes miniszteri és 
együttes miniszteri rendeletek módosítása 
 
Az egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggő 
módosítása 
 
A polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és 
kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet módosítása 
 
A polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM 
rendelet módosítása 
 
A szélerőmű létesítésére irányuló pályázat kiírásának feltételeiről, a pályázat 
minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályáztatási eljárás részletes 
szabályairól 
 
A bányászati munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására 
jogosult személyek szakképesítési követelményeiről 
 
A bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 
szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról  
 
Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által 
történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazandó árak meghatározásának 
módjáról szóló 109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet, valamint a nagy hatásfokú, 



hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő 
mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM 
rendelet módosítása 
 
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM 
rendelet módosítása 
 
A radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes támogatási 
programjainak részletes szabályairól és vállalkozási célelőirányzatainak 
szabályozásáról 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes fejezeti kezelésű 
előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások 
általános szabályairól 
 
A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
 
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjének 
megállapításáról 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium egyes előirányzatai 
felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közreműködő szervezetekről 
 
Az elektronikus hírközlési építmények más építményfajtákkal való keresztezéséről, 
megközelítéséről, illetve védelméről szóló KHEM rendelet 
 
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, valamint a közvetlen 
felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi 
feladatairól és a tevékenység irányításáról 
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügyi ágazat katasztrófavédelmi feladatairól 
 
A közlekedési, hírközlési és energiaügy főügyeleti rendszer létrehozásáról, 
működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről 
 
A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek 
meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról 
 
A kizárólag állami légijárművel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, 
repülőesemények és légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának 
részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijárművel összefüggő 
üzembentartói vizsgálat szabályairól 
 
Egyes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. XLII. törvénnyel összefüggő 
miniszteri rendeletek módosítása 



(benne: A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet, A postai szolgáltatás 
minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. 
(IV. 24.) IHM rendelet módosítása) 
 
A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események 
szakmai vizsgálatának részletes szabályairól szóló 7/2006. (II. 27.) GKM rendelet, 
valamint a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események 
vizsgálatának részletes szabályairól szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosítása 
 
A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 
28.) IHM rendelet módosítása 
 
A piacmeghatározás, a piacelemzés és a jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatók azonosítása, valamint a rájuk vonatkozó kötelezettségek előírása során 
alkalmazandó alapelvekről szóló 16/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosítása 
 
A prémiumévek program Magyar Posta Zrt.-re és munkavállalóira történő 
kiterjesztéséről 
 
 
 
 
 
 


