
 

 

Ágazati jogszabályok: 

 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

 

 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra 

megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  

 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 

kódok használatáról 

 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről  

 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 

 101/1998. (V. 22.) Kormányrendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

végrehajtásáról 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról  

 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás 

díjáról 

 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és 

nyilvántartásáról 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól  

 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 

 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 

 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 

költségmentesség megállapításáról 

 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról  

 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről  

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól  
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 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 

bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról  

 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról  

 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  

 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 

 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 

kötelező tartalmi elemekről  

 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 69/2011. (XII.30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről 

 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 83/2012. (IV.21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az 

állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 

 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 

kijelöléséről 

 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakról 

 66/2015. (III.30:)) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 

 A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 

 A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 

 Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 

Egyezmény 

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a 

belső piaci szolgáltatásokról 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztály 1. 

 

 2013. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

 1993. évi II. törvény a földrendező és földkiadó bizottságokról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 

 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről 

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről 

 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei 

őrszolgálatról 

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

 2001. évi törvény a kulturális örökség védelméről 

 2003. évi LVIII. törvény a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

 2009. évi LXII. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályiról 

 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 

szabályairól 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

 95/2012. ( V.15) Korm. rendelet  

 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 

 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védeleméről 

 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 

 23/2013. (VI.28) NGM rendelet az üzletszerűen végzett társasház kezelői és az üzletszerűen 

végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól 

 301/2007 (XI.09.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról 
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 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről 

és fogyatékosságról 

 145/1999. (X.01.) Korm. r. a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

végrehajtásáról 

 120/1999. (VIII.06.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására 

vonatkozó feladatokról 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről  

 66/2015. (III.30:)) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztály 2. 

 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2011. CXC törvény a köznevelésről 

 2013. V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 15/2013 (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 66/2015. (III.30:) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról és járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról 

 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 

 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről  

 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről  

 Környezet- és település-egészségügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok  

 Élelmezés-és táplálkozás-egészségügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok  

 Kémiai biztonsági tevékenység  

 Egészségügyi igazgatási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok  

 Gyógyszerügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok  

 Szabálysértési eljárásra vonatkozó hatályos jogszabályok 

 Járványügyi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok  

 Az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési, egészség-megőrzési) 

feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok  

 Az egészségügyről szóló törvény és a népegészségügyi szakigazgatási szervekre, kistérségi 

népegészségügyi intézetekre valamint az ÁNTSZ-re vonatkozó jogszabályok  

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.343106
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130243.334540&kif=korm%C3%A1nytisztvisel%C5%91*#xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132233.343239
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Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 

 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1990. évi XCIII. 

törvény - az illetékekről 

 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

 312/2012. (XI.8) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

 245/2006. (XII.5) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

 343/2006. (XII.23) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről 

 238/2005. (X.25) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 

kapcsolatos szabályokról 

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet – a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és 

védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 

elismerésének részletes szabályairól  

 191/2001. (X.18) Korm. rendelet– az örökségvédelmi bírságról 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 

Törvények  

 

 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény, 

(Flt.) 

 a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (Ba.tv.) 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.)  

 a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. törvény, (Szoc. tv.)  

 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) és a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.tv) és a mód. 

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, 

 a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény és a 

Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló mód.  169/1997. (X. 6.) 

Korm. rendelet, 

 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) és a 217/1997. 

(XII. 1.) Korm. rendelet, 

 a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI törvény, 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26. ) 

MüM rendelet, 

 a családok támogatásáról szóló mód. 1998. évi LXXXIV. törvény és a 223/1998. (XII. 28.) Korm. 

rendelet, 

 a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 

 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, 

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, 

 a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, 

 a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 

törvény 

 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve 

a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 a közokiratokról, közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv 
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 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 
 

szóló 2012. évi II. törvény 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2013.évi CXC. törvény 

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.)   

 

Kormány rendeletek: 

 

 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról,  

 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

 67/2015. (III.30.) Korm. Rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről 

 393/2013. (XI.12.) Korm. Rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

 123/2007. (V.31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól,  

 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról,  

 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával 

összefüggő átmeneti szabályokról 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  (Ávr.) 

 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról 

 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet – a munkaerő-kölcsönzési és magánmunka-közvetítői 

tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatása feltételeiről,  

 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet – a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról, 

 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 

 

 70/2009 (IV.2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők 

munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős 

foglalkoztatás támogatásáról 

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

 375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról, 

 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési 

programok akkreditációjának szabályairól,  

 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

javascript:void(0)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=A1100037.KOR
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 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

 

Egyéb rendeletek: 

 

 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól, 

 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerő-piaci Alapból a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról, 

 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 

munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 

megtérítéséről 

 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet – a rendbírságról,  

 1/2012. (I.26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának 

módjáról, 

 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről  

 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról  

 30/2000. (IX. 15) GM rendelet – a munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról, 

 2/2010 (II.16) SzMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának 

részletes szabályairól 

 15/2007. (IV.13.) SzMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra 

nyújtható támogatások részletes szabályairól 

 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a 

Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, 

valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 

együttműködéséről, 

 34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély 

megállapításához szükséges igazolólapról. 

 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési 

feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól 

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról, 

 8/2006. (XII.287.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, 

valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről, 

 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a 

nyilvántartásból való törlésről 

http://hirlevel.complex.hu/link.php?M=64786&N=323&L=1118&F=H
http://hirlevel.complex.hu/link.php?M=64786&N=323&L=1118&F=H
http://hirlevel.complex.hu/link.php?M=64786&N=323&L=1118&F=H
http://hirlevel.complex.hu/link.php?M=64786&N=323&L=1119&F=H
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 9/2015.(III.31.) NGM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával 

összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 

  Európai Uniós jogforrások 

 

 1231/2010/EU rendelet a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e 

rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről 

 1224/2013/EU rendelet a 800/2008/EK rendeletnek az alkalmazási időszaka tekintetében történő 

módosításáról   

 1304/2013/EU rendelet az európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

  1407/2013/EU rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  

 1408/2013/EU rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a 

mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 

 651/2014/EU rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról (csoportmentességi rendelet) 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

 

 1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról, 

 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a 

hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról, 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, 

 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 

 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, 

 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről,  

 2013. évi CXXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról,  

 2013. évi CCXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,  

 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól,  

 178/2008.(VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről, 

 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 

valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól, 

 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó 

eljárási szabályokról, 

 504/2013.(XII.29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről,  

 373/2014.(XII.31.) a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól, 

 374/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól,  

 21/1997.(III.12.) FM-HM együttes rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 

1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok 

kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról, 

 105/1999.(XII.22.) FVM rendelet a földminősítés részletes szabályairól, 

 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtásáról,  

 44/2006.(VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek 

megjelöléséről. 
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 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra 

vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól, 

 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási 

díjáról, 

 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés 

útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási 

szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól, 

 177/2009.(XII.28.) FVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról, 

 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási 

rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról 

 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő 

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról. 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály 

 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 

felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.)  

 A támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény  

 A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 

 A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény   

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 

 Hágai Örökbefogadási Egyezmény  

 A gyermek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.)  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 

 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv.  

 Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló 

52/2009. (IX.30.) IRM rendelet 
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Nyíregyházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 

 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről  

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 

népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 

államigazgatási szerv kijelöléséről  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről   

 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek 

kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes 

szakterületeken szakvéleményt adó szervekről  

 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében 

a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóságok általános kijelöléséről  

 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott 

egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól  

 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból 

indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről  

 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2016. február 16. 
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