
A Társaság működését meghatározó jogszabályi környezet 

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

- 2010. évi CLXXII. törvény az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 

- 2000. évi XLII. törvény Vízi-közlekedésről 

- 2010. évi VI. törvény A Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi 

alkalmazásáról 

- 1978. évi 19. tvr. a Genfben, 1966. február 15-én kelt, „A belvízi hajók köbözéséről” szóló 

egyezmény kihirdetéséről. 

- 2003. évi LXIV. törvény a biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény 

kihirdetéséről. 

- 1973. évi 28. tvr. a belvízi hajók összeütközésével kapcsolatos felelősség egyes szabályainak 

egységesítéséről Genfben, az 1960. év március hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről. 

- 2003. évi LXV. törvény a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az 

egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének 

kihirdetéséről. 

- 2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi 

egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978”) kihirdetéséről. 

- 2001. évi XI. törvény a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a 

tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 

1974/1978”) kihirdetéséről. 

- 2002. évi XXXIV. törvény a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi 

szabályokról szóló 1972. évi egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

- 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról, (2017.01.01.-től hatályon 

kívül helyezve, helyette:) 382/2016 (XII.02.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

- 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint 

illetékességéről. 

- 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról. 

- 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet a magyar víziutakon külföldi államok lobogója alatt 

közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről. 



- 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére 

vonatkozó részletes eljárási szabályokról. 

- 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra 

alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról. 

- 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi közlekedés rendjéről. 

 

További magyar jogszabályok: 

- 1949. évi XIII. törvény a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 

1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről 

- 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről 

- 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének 

rendjéről 

- 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet a hajós és tengerész szolgálati könyvről 

- 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről 

- 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet a folyami információs szolgáltatásokról 

- 77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események 

vizsgálatának részletes szabályairól 

 

Uniós jogszabályok: 

- A TANÁCS 3921/91/EGK RENDELETE (1991. december 16.) a nem honos fuvarozók által 

valamely tagállam belvízi útjain történő árufuvarozás vagy személyszállítás feltételeinek 

megállapításáról 

- A TANÁCS 1356/96/EK RENDELETE (1996. július 8.) a közlekedési szolgáltatások nyújtására 

vonatkozó szabadság megvalósításának érdekében bevezetett, a tagállamok közötti belvízi 

árufuvarozásra vagy személyszállításra alkalmazandó közös szabályokról 

- A BIZOTTSÁG 415/2007/EK RENDELETE (2007. március 13.) a közösségi belvízi 

közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 

2005/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében meghatározott hajó-

helyzetmegállapító és nyomon követő rendszerekre vonatkozó műszaki előírásokról 

 


