
II.1. – A Közlekedési Iroda feladatait meghatározó alapvető 

jogszabályok 

 

1988. évi I. törvény - a közúti közlekedésről 

194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet - az egységes elektronikuskártya-kibocsátási 

keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv 

kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-

kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő 

módosításáról  

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

megszüntetésének engedélyezéséről  

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

163/2003. (X. 16.) Korm. rendelet - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról  

104/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet módosításáról  

188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet - a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról  

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról  

65/2007. (VII. 2.) GKM rendelet - az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 

11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet módosításáról  

64/2007. (VII. 2.) GKM rendelet - a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről 

szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet módosításáról  

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet - a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményeiről  

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet - a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól  

41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet - a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, 

telepítési és üzemeltetési előírásairól  

32/2000. (XI. 22.) HM rendelet - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 

meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről  

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

követelményeiről  

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

4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet - a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről  

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet - a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről  

1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet - a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről  



26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet - az útügyi hatósági eljárások díjairól  

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

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

elhelyezéséről  

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet - az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról  

48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet - az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és 

üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való 

kapcsolódásáról  

55/2011. (X. 24.) NFM rendelet - az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról  

37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 

meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról  

13/2010. (X. 5.) NFM rendelet - a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 

meghaladó járművek közlekedéséről  

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

 

2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek 

használatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete  


