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a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény
az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről,
ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI.10.) Korm.rendelet
az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.)
Kormányrendelet
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009.
(IX. 15.) Kormányrendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet
az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az
építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 24/2011. VII.21.) BM rendelet
az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok
kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 1997/2099. (IX.15.) Korm.rendelet
az építésügyi bíráság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.)
Korm.rendelet
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről,
és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet
a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V.9.)
NKÖM rendelet
az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek
kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok
kijelöléséről, valamint az egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és
módosításáról szóló 362/2008.(XII.31.) Korm. rendelet
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az
ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.)
Korm. rendelet
a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet










a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III.21.) Korm.
rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.
rendelet
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.)
Korm. rendelet
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
a "Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa" program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV.3.) Kormányrendelet
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III.21.)
Korm.rendelet

