
 
A V-Busz Kft. működésére vonatkozó fontosabb jogszabályok 

 a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 
1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i, 
1370/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet; 

 az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 
2011. február 16-i, 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EGT-vonatkozású 
szöveg), (a továbbiakban: buszos EU-rendelet);  

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); 
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény;  
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény; 
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Infotv.); 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény; 
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; 
 a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény; 
 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: dohánytv.); 
 a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: menetdíj-támogatási rendelet); 
 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.); 
 az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

igazolványrendelet); 
 a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: kedvezményrendelet); 
 a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a 

továbbiakban: KRESZ); 
 az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott 

részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási 
feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 
213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: buszkorm. rendelet); 

 a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 
62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet; 

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

 a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet; 

 a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. 
(XII.7.) Korm. rendelet; 

 a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és 
elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító 
műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó 
központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről szóló 123/2014. (IV. 
10.) Korm. rendelet; 

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (II.26.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról.  
 


