
 

 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 

 

Nemzeti jogszabályok  

 

  2017.évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezeléséről  

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról  

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  

 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről  

 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásról  

 2000. évi C. törvény a számvitelről  

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről  

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről  

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

 4/2017. (I. 23.) FM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2016-2019 

közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai 

Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 

igénybevételének szabályairól  

 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok 

gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről  

 10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös 

mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a 

szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről  

 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének 

szabályairól  

 5/2015. (II. 19.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 

egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás 

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről  



 

 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a 

kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről  

 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről  

 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről  

 

Európai uniós jogszabályok  

 

 2013. december 17-i 1303/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet  

 2013. december 17-i 1305/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet  

 2013. december 17-i 1306/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet  

 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet  

 2014. július 17-i 808/2014/EU bizottsági rendelet  

 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet  

 2014. augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági rendelet  

 



 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 

 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

 A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

 A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 

bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

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

törvény  

 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 

2017. évi II. törvény  

 

Földmérés és térképészet  

 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény  

 A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet  

 A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII.9.) 

FVM rendelet  

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 

bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet  

 Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. 

(VI.13.) FVM rendelet  

 A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII.3.) Korm. 

rendelet  

 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet  

 A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi 

adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 

felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 

15/2013. (III. 11.) VM rendelet  

 Az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet  

 A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet  



 

 A földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről, valamint a földmérési 

szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV.29.) VM rendelet  

 A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 

 Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának 

rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól szóló 386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről 

szóló 399/2012 (XII. 20.) Korm. rendelet  

 Az állami digitális távérzékelési adatbázisról szóló 29/2014. (III. 31.) VM rendelet  

 Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi 

és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet  

 Az állami topográfiai térképi adatbázisról szóló 2/2014 (I.10.) VM rendelet  

 

Ingatlan-nyilvántartás  

 

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 

109/1999. (XII.29.) 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 szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet  

 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó 

szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X.16.) Korm. rendelet  

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

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról  

 Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 

2010. évi CLVII. törvény  

 A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

biztosításáról szóló 38/2011. (III.22.) Korm. rendelet  

 

Földforgalom  

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

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény  

 A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 

jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak 

szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  

 Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet  

 



 

 A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. 

rendelet  

 A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. 

rendelet  

 Az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV. 30.) VM rendelet  

 

Földvédelem, földhasználat  

 

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

 A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet  

 A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet  

 A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII.22.) FVM rendelet  

 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 

közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 

szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet  

 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény  

 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 

részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII.31.) Korm. rendelet  

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  

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

 

Egyéb jogszabályok  

 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 

rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 

2014. évi VII. törvény  

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  

 A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet  

 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény  

 Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII.23.) PM rendelet  

 A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 

18.) Korm. rendelet  

 Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet  

 

Élelmiszer jogszabályok:  
 
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke  
 
Takarmány jogszabályok:  
 
http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke  



 

 

 

Foglalkoztatási Főosztály 
 

 

 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról  

 2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző 
egyes törvények módosításáról  

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról  

 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság 
területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól  

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

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről  

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről  

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról  

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról  

 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról  

 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről  

 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról  

 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról  

 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői 
tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről  

  66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete 
vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről  

 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében 
figyelembe vehető mértékéről  

 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasítás az illegális migráció és az ahhoz 
kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának 
növeléséről, illetve összehangolásáról  

 6/1996. (VII. 16.) munkaügyi miniszteri rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, 
valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 
támogatásról  

 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  

 A TANÁCS 1991. október 14-i 91/533/EGK IRÁNYELVE a munkaadónak a munkavállalóval 
szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségéről  

 . AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1996. december 16-i 96/71/EK IRÁNYELVE a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. június 22-i 2000/34/EK IRÁNYELVE a 
munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 93/104/EK tanácsi irányelvnek az abból 
kizárt ágazatok és tevékenységek szabályozása céljából történő módosításáról  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 11-i 2002/15/EK IRÁNYELVE a 
közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről a 
munka törvénykönyve, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény irányadó 
rendelkezéseivel együtt.  



 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 11-i 2002/14/EK IRÁNYELVE az 
Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános 
keretének létrehozásáról  

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. június 18-i 2009/52/EK IRÁNYELVE az 
illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal 
szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel együtt  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. november 17-i 2008/104/EK IRÁNYELVE a 
munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről  

 



 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

 

Áldozatsegítés  

 

 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény  

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvény  

 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény  

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

 az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek  

 megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet  

 a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint 

a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet  

 az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII.13.) Korm. 

rendelet  

 az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, 

valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre 

vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet  

 a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot 

igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről 

szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet  

 az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes 

tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet  

 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a 

bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról  

 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az 

emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 

védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról  

 Az Európai Unió Tanácsának 2004/80/EK számú irányelve (2004. április 29.) a 

bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről  

 



 

 

 

Jogi segítségnyújtás  

 

 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény  

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  

 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

 a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011. évi 

LXVII. törvény  

 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény  

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény  

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

 a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és  

 visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet  

 a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM 

rendelet  

 a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a 

fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és 

behajtásáról szóló 27/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló 

körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásról szóló 10/2015. (V. 29.) IM 

rendelet  

 a jogi segítők díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet  

 a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM 

rendelet  

 a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM 

rendelet  

 

Pártfogó felügyelői tevékenység  

 

 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  

 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  



 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény  

 a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény  

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet  

 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet  

 a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 

büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII.13.) IM rendelet  

 a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 58/2014. (XII. 5.) BM rendelet  

 a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 73/2013. 

(XII. 18.) BM rendelet a  

 Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet  

 a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (V. 16.) EüM-SZMM együttes 

rendelet  

 

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.),  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

 (továbbiakban: Gyvt.),  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: SZCSM rendelet),  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet  

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) 

Korm.rendelet,  

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

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

Gyár.),  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet (továbbiakban: NM rendelet)  

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) 

SzCsM rendelet,  

 A gyámhivatalok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a 

személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet,  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.  



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

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

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet.  

 



 

 

Hatósági Főosztály 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény  

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény  

 A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a  

 tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (X. 7.) 

Korm. Rendelet,  

 .A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,  

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény  

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  

 A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény  

 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXII. törvény  

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

és a végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet  

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  

 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  

 Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó 

köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati 

adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. NGM. r.  

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény  

 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló CXXVIII. törvény  

 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról  

 Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) 

Korm. rendelet  

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  

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

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről  



 

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

 

   

 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek 

nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről  

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

kedvezményeiről  

 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról  

 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény  

 A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. 

(VI. 26.) Korm. rendelet  

 Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM 

rendelet  

 A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 A polgármesteri munkakör átadás jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/200. (IX. 27.) BM 

rendelet  

 



 

 

 
 

 

Kormányablak és okmányirodai feladatok 

 

 2016.évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017.évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

 2017.évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény  

 A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény  

 Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény  

 Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992. évi LXVI. törvény  

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994. évi LIII. törvény  

 .A külföldre utazásról szóló1998. évi XII. törvény  

 A közúti közlekedési nyilvántartásrólszóló1999. évi LXXXIV. törvény  

 A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  

 . A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény  

 .A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény  

 . A kötelező gépjármű-felelősség biztosításról szóló 2009.évi LXII. törvény  

 . Az egyéni vállalkozóról és azegyénicégrőlszóló2009. évi CXV. törvény  

 . A személy azonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosítókódok 

használatáról szóló1996.évi XX. törvény  

 . A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok 

kezelésérőlszóló1995. évi CXIX. törvény  

 . Az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló2011. évi CXII.  

törvény  

 . A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet  

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

 . A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló66/2015. (III.30.) Korm. rendelet  

 . Az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól szóló 301/2009 (XII.22.) 

Korm.rendelet  

 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. ( XII.28.) Korm.rendelet  

 A polgárok személyi adatainak és lakcíméneknyilvántartásárólszóló1992. évi LXVI 

tv.végrehajtásárólszóló146/1993.(X.26.) Korm. rendelet  

 A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett járműtulajdonjogának, illetve üzembentartó 

személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről 

szóló 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet  



 

 A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013.(XII.30.) KIM rendelet  

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

 .A polgárok szem.adat és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért,a 

kapcsolat felvétel céljából való megkeresésért,valamint az értesítésért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló16/2007.(III.13.) IRM-Me-HVM együttes rendelet  

 A megkülönböztető és figyelmeztetőjelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 

szabályairól szóló12/2007.(III.13.) IRM rendelet  

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

 513/2017. (XII.29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 

adatszolgáltatás rendjéről  

 A külföldre utazásról szóló1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998.(VIII. 18.)BM 

rendelet  

 A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011.(XII.30.) BM rendelet  

 Az eljárási illetékmegfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

44/2004.(XII.20.) PM rendelet  

 Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról  

 szóló 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet  

 Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet  

 Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

szóló 21/2010. (V. 14. ) NFGM rendelet  

 A járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM 

rendelet  

 A közúti járművezetők pálya alkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004.(IV.7.) GKM rendelet  

 A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet  

 A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv  

 A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi 

CCXXII. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés részlet szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) Korm. rendelet  

 A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás-és aláírás –felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII.23.) Kormányrendelet  

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló1997. évi XLVII. törvény  

 .Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 

39/2016. (XII.21.) EMMI rendelet  

 Az egységes elektronikus kártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014.évi LXXXIII. törvény  

  Az egységes elektronikus kártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági 

előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015.(IX.24.) BM rendelet  



 

 A kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 

41/2013.(XII.31.) KIM rendelet  

 A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet  

 A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

szabályairól szóló20/2009. (VI.19.) IRM rendelet  

 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény  

 A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló2007. évi. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007.(V.24.) Korm.rendelet  

 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 2007.évi II. törvény  

 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 2007.évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet  

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007.évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról szóló2 007. évi II.törvényvégrehajtásárólszóló25/2007.(V.31.) IRM rendelet  

 a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM 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 szóló176/2009.(XII.28.) FVM rendelet  

 Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni 

lapmásolat igazgatási szolgáltatási díjárólszóló1996. éviLXXXV.törvény  

 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény  

 az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 

2013. évi LXVII. törvény  

 

 

Hatósági és gyámügyi feladatok 

 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségekről, a költségek 
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet  

 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

 A vízi-közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A menedékjogról szóló 2007.évi LXXX. törvény  

 A műsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007.évi LXXIV. törvény  

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005.évi XVIII. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény  

 A temetőkről és temetkezésről szóló1999.évi XLIII. törvény  

 A külföldre utazásról szóló1998. évi XII. törvény  



 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló1998. évi XXVIII. törvény  

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994. évi LIII. törvény  

 A hadigondozásról szóló1994. évi XLV. törvény  

 A társadalombiztosítás ellátásaira- és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló1997. évi LXXX. törvény  

 A magyar állampolgárságról szóló1993. évi LV. törvény  

 A hivatali statisztikáról szóló2016. évi CLV. törvény  

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

 A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény  

 A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény  

 A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény  

 Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény  

 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény  

 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásairól szóló1991. évi IV. törvény  

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló1992. évi LXVI. törvény  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény  

 A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV. törvény;  

 A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény  

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény  

 A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet  

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény  

 A polgáriperrendtartásrólszóló2016. évi CXXX törvény  

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermek védelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX. 
10. )Korm. rendelet  

 A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet  

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermek jóléti szolgálatok és 
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 
szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet  

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998.(XII.30.) Korm. rendelet  

 A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.(XI.12.) 
Korm. rendelet  

 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról  

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 
költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről 

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. 
rendelet  

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet  

 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 
rendjéről szóló 90/2010. (III.26.) Korm. rendelet  

 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló63/2006.(III.27.) Korm. rendelet  

 Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) 
Korm. rendelet  

 A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  



 

 

 A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és - közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet  

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.) 
Korm. rendelet  

 A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
145/1999.(X.1.) Korm. rendelet  

 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet  

 A hadigondozásról szóló 1994.évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló113/1994. (VIII.31.) 
Korm. rendelet  

 A magyar állampolgárságról szóló1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 
125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet  

 Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet  

 A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI.6.) Korm. 
rendelet  

 A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a 
postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 
335/2012.(XII.4.) Korm. rendelet  

 A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet  

 A levegővédelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet  

 A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. 
rendelet  

 A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007.(XI.9.) Korm. 
rendelet  

 A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet  

 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 A közúti közlekedés szabályairól szóló1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet  

 Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet  

 A közúti közlekedésről szóló1988. évi I törvény végrehajtásáról szóló30/1988.(IV. 21.) MT 
rendelet  

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

 A nevelési-oktatásiintézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet  

 Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
44/2004. (XII.20.) PM rendelet  

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyesrendeletekmódosításárólszóló22/2012.(IV.13.) BM rendelet  

 A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes 
szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet  

 A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve 
átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványáról 
szóló 36/2007.(VII.4.) IRM. rendelet  

 A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által kezelt adatokra 



 

tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012.(IV.13.) 
BM rendelet  

 a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII.05.) BM 
rendelet  

 a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás 
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII.05.) BM rendelet  

 A tanúk költségtérítéséről szóló14/2008.(VI.27.) IRM rendelet  

 Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával 
és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 35/2008. (XII.31.) IRM-PM együttes rendelet  

 A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 
szóló 28/2009.(X.29.) ÖM rendelet  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük felvételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet  

 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény  

 A büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény  

 Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  

 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 
CXXXV. törvény  

 A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 2011.évi 
LXVII. törvény  

 A jogi segítő díjazásáról szóló11/2004. (III.30.) IM rendelet  

 A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 
32/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet  

 A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a 
támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.) IM 
rendelet  

 A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003.(XII.19.) IM 
rendelet  

 A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló10/2015. (V.29.) IM 
rendelet  

 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 
történő alkalmazásáról szóló 2017. évi CXXVIII. törvény  

 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló 
362/2016.(XI. 29.) Korm. rendelet  

 Az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, 
valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre 
vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet  

 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2. )Korm. rendelet  

 A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény  

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

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

 A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 
szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet  

 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014.(IV.29.) NGM 
rendelet  

 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) 
Korm. rendelet  



 

 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) 
Korm. rendelet  

 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvény  

 A kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV. törvény  

 A mérésügyről szóló1991. évi XLV. törvény  

 A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X.5) Korm. rendelet  

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény  

 A hulladékrólszóló2012. évi CLXXXV. törvény  

 A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény  

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló1999. évi XLII. törvény  

 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény  

 A földgázellátásról szóló 2008. évi XLA földgázellátásról szóló 2008. évi XL. rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 19/2009. Korm. rendelet 

 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.  

 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. rendelet  

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. 27.) Korm. rendelet  

 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) rendelet;  

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet;  

 A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény  

 A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény  

 A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 
nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI.  

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény  

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény  

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.  

 (VIII. 15.) rendelet  

 A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény  

 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény  

 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény  

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. §  

 Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. Korm. rendelet  

 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi 
árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 
30.) Korm. rendelet  

 A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet  

 Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel 
és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. 22.) Korm. rendelet  

 A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
329/2012. 16 Korm. rendelet  

 Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet  



 

 

 Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet  

 A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet  

 A dohánytermékek-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes 
szabályairól szóló181/2013. (VI.7.) Korm. rendelet  

 . A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CXCI. törvény  

 A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII.29.) 
EMMI rendelet  

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet  

 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló2010. évi LXXV. törvény  

 Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról 
szóló2010. évi XC. törvény  

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet  

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi  

 CCXXII. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 A Kormány 469/2017. (XII.28) Korm. rendelete az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 
összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  

 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról  

 64/2009.(V.22.) FVM- PM rendelet mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 
működéséhez nyújtandó állami támogatás igénybevételének rendjéről és feltételeiről  

 70/2012. (XII12.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres 
biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról  

 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 
vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról  

 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról  

 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 
költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  
 
 

Hatósági feladat ellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel: Miskolci Járási Hivatal)  
 
 

 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) 
Korm. rendelet  

  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló1998. évi XXVI. 
törvény  

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvény  

 A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19. )ESZCSM rendelet  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. 
rendelet  

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet  

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló15/2013.(II.26.) EMMI rendelet  
 



 

 A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet  

 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény,  

 A bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény,  

 A központi hitelinformációs rendszerről szóló2011.évi CXXII. törvény  

 A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személye 
lakhatásának biztosításáról szóló2011.évi CLXX törvény,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósság rendezésbe nem tartozó 
vagyonról és bevételről szóló 230/2015 Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének 
meghatározásáról szóló 231/2015 Korm. rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó 
kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról 
szóló15/2015IMrendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, 
tanúsítványok és okirat másolatok kiadásáról szóló19/2015 IM rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó 
környezettanulmány elvégzésével összefüggőszabályokról 21/2015 IM rendelet,  

 A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti 
kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairólszóló16/2015 IM rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat 
által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről szóló234/2015 Korm. 
rendelet,  

 A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és 
a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015.Korm.rendelet,  

 Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 
céljából nyújtott törlesztési támogatás 274/2015 Korm. rendelet,  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  

  a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (VI.9.) Korm. rendelet  

 
Nyugdíj megállapítási - és adategyeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó:  
 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló1997. évi LXXXI. törvény  

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 168/1997.(X.6.) 
Korm. rendelet  

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet  

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. törvény  

 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló tv. végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet  

 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló1992. évi 
LXXXIV. törvény  

 A magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról szóló1997. évi LXXXII. törvény  

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CXCI. törvény  

 A korhatárelőtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló 2011.éviCLXVII. törvény  



 

 A korhatárelőtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló 
333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet  

 A bányászatról szóló1993. évi XLVIII. törvény  

 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény  

 23/1991.(II.9.) Korm. rendelet az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási 
kedvezményeiről  

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 
327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló1991. évi XLIX. törvény  

 A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. 
törvény  

 Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény  

 A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet  
 
Foglalkoztatási feladat ellátáshoz kapcsolódó:  
 

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

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

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

 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló2010. évi LXXV. törvény  

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló2011. évi CXCIX. törvény  

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

 A Munka Törvénykönyvéről szóló2012. évi I. törvény  

 Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény  

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 
szóló 2011.évi CXCI törvény  

 A felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény  

 A szakképzésrőlszóló2 011.évi CLXXXVII. törvény  

 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009.évi LXXVI. 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 közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról szóló2011. évi CVI. törvény  

 Az egyesülési jogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló2011. évi CLXXV. törvény  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény  

 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996.évi LXXV. törvény  

 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény  

 Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi 
CLVI. törvény  

 Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  



 

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 A szövetkezetekről szóló2006. évi X. törvény  

 A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV. törvény  

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

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény  

 Az egyenlőbánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény  

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény  

 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

 A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.évi CXLVII. 
törvény  

 A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi. XX. törvény  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény  

 A családok támogatásáról szóló1998. évi LXXXIV. törvény  

 A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet  

 A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantáltbér megállapításáról szóló 
170/2011.(VIII.24. )Korm. rendelet  

 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet  

 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és  

 a regionális támogatásit érképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet  

  A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.(X.10.) Korm. 
rendelet  

 A2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5. )Korm. rendelet  

 A komplex szakmai vizsgáztatási szabályairól szóló 315/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet  

  A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről 
szóló105/2015. (IV.23. ) Korm. rendelet  

 A2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet  

 Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóságkijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014.(XII.13.) Korm.rendelet  

 A felnőttképzési normatív támogatásrészletes szabályairól szóló123/2007.(V.31.) Korm 
rendelet  

 A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabadáramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 
szóló 355/2007. (XII.23.) Korm. rendelet  

 A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a 
munkaerő-toborzástámogatásáról szóló 39/1998.(III. 4.)Korm. rendelet  

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet  

 .A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és 
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról 
szóló 70/2009 (IV.2.) Korm. rendelet  



 

 A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI.10.) Korm. rendelet  

 A közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról szóló3 75/2010.(XII.13.) Korm. rendelet  

 A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló319/2014.(XII.13.) Korm. rendelet  

 Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet  
 

 

Földhivatali feladat ellátáshoz kapcsolódó:  
 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény  

 Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény  

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  

 A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és 
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény  

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény  

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  

 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény  

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény  

 Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  

 A Polgári Törvénykönyvről szóló2013. évi V. törvény  

 A földrendező ésaföldkiadóbizottságokrólszóló1993. évi II. törvény  

 A bányászatról szóló1993. évi XLVIII. törvény  

 A bírósági végrehajtásról szóló1994. évi LIII. törvény  

 A környezetvédelmének általános szabályairól szóló1995. évi LIII. törvény  

 Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvénymódosításáról, valamint a hiteles tulajdoni 
lapmásolat igazgatási szolgáltatási díjárólszóló1996. évi LXXXV. törvény  

 Az épített környezetalakításáról és védelmérőlszóló1997.évi LXXVIII. törvény  

 Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. törvény  

 A társasházakról szóló 2003.évi CXXXIII. törvény  

 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.évi LIII. törvény  

 A villamosenergiárólszóló2007. évi LXXXVI. törvény  

 A termőföldvédelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló2008. évi XLVI. törvény  

 Az erdőről, az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.éviXXXVII. törvény  

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló2012. évi XLVI. törvény  

 A mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló2013. évi CXXII. törvény  

 A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.évi CCXII. törvény  

 A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 
2014.évi VII. törvény  

 A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályozásáról szóló 2014.évi XV. törvény  

 A büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény  

 A természetvédelmérőlszóló1996. évi LIII. törvény  

 A vízgazdálkodásrólszóló1995. évi LVII. törvény  

 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 
részletes szabályairól szóló 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet  
 
 



 

 A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet  

 A kisajátítási tervelkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008.(VII.3.) Korm. 
rendelet  

 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet  

 Az elővásárlási és elő haszonbérleti joggyakorlása érdekében az adás-vételi és a 
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet  

 A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013.(XII.29.) 
Korm.rendelet  

 A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014.(II.24.) Korm. 
rendelet  

 A földtulajdonjogának átruházását, vagy a földtulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papíralapú okmánybiztonsági kellékeiről és kibocsátásának 
szabályairól szóló 47/2014.(II.26.) Korm. rendelet  

 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól  
 

 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek 
nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről  

 A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes 
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet  

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

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

 A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 
mértékéről és a díj fizetés részletes szabályairól szóló155/2009.(XI.16.) FVM rendelet  

 A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) 
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 szóló 176/2009.(XII.28.) FVMr endelet  

 A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló1 
9/2013. (III.21.) VM rendelet  

 A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet  

 A földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet  

 Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 
szóló25/2013. (IV.16.)VM rendelet  

 Az alappont hálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014.(IV.29.) VM rendelet  

 . 
Akörnyezetvédelmiéstermészetvédelmiszakkérdésvizsgálatávalkapcsolatosegyébeljárásikölts
égekrőlésszakértőidíjakrólszóló78/2015.(III.31.) Korm.rendelet  

 
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó:  

 

 2008.évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

 2009.évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a 
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról  

 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról  



 

 383/2016.(XII.2.) Korm.rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről  

 40/2012.(IV.27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének 
szabályairól  

 63/2012.(VII.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási 
díjfizetésének szabályairól  

 1/2014.(I. 16.) EMMI rendelet a fertőzőbetegségek jelentésének rendjéről  

 1996.évi LV. törvény a vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  

 1993.éviCXIV. törvény az állattenyésztésről  

 40/2013. Korm. rendelet az állatkísérletekről  

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

 158/2009.(VII.30.)Korm.rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek,valamint a 
szeszesitalok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről  

 220/2008.(VIII.30.)Korm.rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott 
szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről  

 322/2007.(XII.5.)Korm.rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző 
szervekről  

 348/2006.(XII.23.)Korm.rendelet a védett állatfajok védelmére,tartására,hasznosítására és 
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról  

 113/2006.(V.12.)Korm.rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével 
kapcsolatos részletes szabályokról  

 .79/2004.(V.4.)FVM rendelet a vadvédelméről,a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
szóló1996.éviLV.törvényvégrehajtásánakszabályairól  

 182/2009.(XII.30.)FVM rendelet juh-és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről  

 180/2009.(XII.29.)FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól  

 179/2009.(XII.29.)FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az 
ellenük valóvédekezésről,illetve leküzdésükről  

 32/1999.(III.31.)FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi 
szabályairól  

 163/2009.(XI.27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól  

 . 128/2009. (X.6.)FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről  

 139/2007.(XI.28.)FVM rendelet a baromfiágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 
feltételeiről  

 
A járási építésügyi,építésfelügyeleti valamint örökségvédelmi feladatellátáshoz 
kapcsolódó:  

 2006.évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről  

 2004.éviXXXIV. törvény a kis-ésközép vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról  
 1997.éviLXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  

 1990.éviXCIII. törvény az illetékekről  

 66/2015.(III.30.)Korm.rendeletafővárosiésmegyeikormányhivatalokról,valaminta járási  

 (fővárosi kerületi) hivatalokról  

 146/2014. (V.5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról  

 275/2013.(VII.16.)Korm.rendelet az építési termék építménybetörténő betervezésének és 
beépítésének,ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól  

 314/2012.(XI.8.)Korm.rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,valamint egyes település 
rendezési sajátos jogintézményekről  



 

 313/2012.(XI.8.)Korm.rendelet az Építésügyi Dokumentációsés Információs 
Központról,valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról  

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

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

 194/2009.(IX.15)Korm.rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges 
eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok 
kijelöléséről  

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

 176/2008. (VI.30)Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról  

 .238/2005. (X.25) Korm. rendelet az építés felügyelet ibírságról  

 113/1998.(VI.10)Korm.rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági 
engedélyezéséről,üzemeltetéséről,ellenőrzéséről  

 13/2015. (III. 11.) MvM rendeleta régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és 
védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi 
elismerésének részletes szabályairól  

  14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére 
jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek 
akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről  
 

 

Népegészségügyi feladat ellátáshoz kapcsolódó:  
 

 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló1991. évi XI. törvény  

 Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény  

 Az illetékről szóló1990. évi XCIII. törvény  

 A kémiai biztonságról szóló2000.évi XXV. törvény  

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló2011.évi CCIX. törvény  

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól szóló1999. évi XLII törvény  

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

 A magzatiélet védelméről szóló1992. évi LXXIX. törvény  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény  

 Az egészségügybenműködőszakmaikamarákrólszóló2006. évi XCVII. törvény  

 Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény  

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  

 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény  

 A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási(fővárosikerületi)hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról,továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről 385/2016. (XII. 2.)Korm. rendelet  

 507/2017. (XII.29.) Korm.rendelet egyes Egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról  

 A nemzeti köznevelésről szóló2011.évi CXC. törvény  

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló15/2013.(II.26.)EMMI rendelet  

 Az egészségügyi szakmai kollégiumműködéséről szóló12/2011.(III.30.)NEFMI rendelet  

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

  A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló121/1996. (VII.24.)Korm. rendelet  

 A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló78/2008. (IV.3.)Korm. rendelet  

 Az ivó vízminőségi követelményeiről és az ellenőrzésrendjérőlszóló201/2001. (X.25.)Korm. 
rendelet  

 



 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)Korm. rendelet  

 A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásrólszóló173/2003. (X.28.) 
Korm. rendelet  

 . A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedélykiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet  

 A szociális,g yermekjóllétiszolgáltatók,intézményekéshálózatokhatóságinyilvántartásáról  

 és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet  

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.)Korm.rendelet  

 A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 
szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.)Korm. rendelet  

 A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII.2.)Korm.rendelet  

 A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet  

 Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet  

 Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 
élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM 
rendelet  

 Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V.13.) EüM-FVm rendelet  

 Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 
4/1998. (XI.11.) EüM rendelet  

 Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008.(V.14.)EüM rendelet  

 A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 
(IV.30.)EMMI rendelet  

 A vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III.13.)Korm.rendelet  

 A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény  

 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.éviII.t örvény végrehajtásáról szóló 
313/2011.(XII.23.)Korm. rendelet  

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet  

 A betegszállításról szóló 19/1998. (VI.3.) NM rendelet  

 A mentésről szóló 5/2006 (II.7.) EüM rendelet  

 Afoglalkozás-egészségügyiszolgálatról szóló89/1995. (VII. 14.)Korm. rendelet  

 Térítési díjellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítésidíjáról 
szóló284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendeleta speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről  

 A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról 
ésforgalombahozatalárólszóló10/1987. (VIII.19.) EüM rendelet  

 Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap-és működési 
nyilvántartásáról,valamint  a működési nyilvántartásban nem szereplőszemélyek 
tevékenységének engedélyezéséről szóló18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet  

 A háziorvosi,házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrő lszóló 4/2000.(II.25.)EüM rendelet  

 2004. évi I. tv. a sportról  

 Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet  

 Az egészségügyi kártevőírtókszerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 
szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet  

 A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet  

 A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI.12.) EMMI rendelet  



 

 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegsézségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet  

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,  

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016.(XII.2.) Kormányrendelet,  

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet,  

 a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges  

 határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM  

 együttes rendelet,  

 a felszíni vizek minőségének védelmének szabályairól 220/2004.(VII.21.)  

 Kormányrendelet,  

 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények  

 védelméről szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet,  

 a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének  

 szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet.  

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási faladatokat ellátó  

 szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Kormányrendelet,  

 a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló  

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,  

 az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének  

 szabályairól szóló 246/2014.(IX.29.) kormányrendelet,  

 a hulladékgazdálkodási tevékenység nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági  

 engedélyezésről szóló 439/2012.(XII.29.) Kormányrendelet,  

 Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK RENDELETE (2006. december 20.) a  

 vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő  

 hozzáadásáról  

 A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek  

 kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő,  

 élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások  

 jegyzékének megállapításáról  

 Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)  

 az élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK  

 tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK  

 rendelet módosításáról  

 Az Európai Parlment és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 
élelmiszer-adalékanyagokról  

 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény  
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet  

 A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 
szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet  

 Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet  

 Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 
minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet  

 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet  

 Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet  

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet  
 
 

 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről  



 

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

 a vízügyi igazgatási és vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  

 az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 
rendelet  

 A BIZOTTSÁG 432/2012/EU RENDELETE (2012. május 16.) a nem a betegségek 
kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, 
élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének  

 A BIZOTTSÁG 655/2013/EU RENDELETE (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről tett 
állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról  

 A BIZOTTSÁG 983/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) élelmiszerekkel  

 Az óvodai nevelés alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet  

 A pedagógiai- szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 
szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet  

 A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM. rendelet  

 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM- 
EüM. együttes rendelet  

 A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet  

 A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló  

 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint  

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

 2003. évi CXXV tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 35/2011. (III.21.) Korm. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és 
kizáró okairól  

 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános  

 
 
Földművelésügyi feladatellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci Járási Hivatal)  
 

 1992.évi II. törvény a szövetkezetekről szóló 1992.évi I. törvény hatálybalépéséről és az 
átmeneti szabályokról  

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

 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  

 2013.évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a halvédelméről  

 2007.évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról  

 133/2013.(XII.29.)VM rendelet a halgazdálkodás é s a halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról  

 
 

 1996.évi LV. törvény a vadvédelméről,a vadgazdálkodásról,valamint a vadászatról  

 79/2004.(V.4.) FVM rendelet a vadvédelméről,a vadgazdálkodásról,valamint a vadászatról 
szóló 1996.évi LV törvény végrehajtásának szabályairól  

 1997.évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról  



 

 253/2004.(VIII.31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről  

 2004.évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről  

 43/2011.(V.26.) VM rendelet az elejtett vadkezelésének és értékesítésének élelmiszer- 

 higiéniai feltételeiről  

 2012.évi CCXIX. törvény a hegyközségekről  

 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról  

 1996.évi LIII. törvény a természet védelméről  

 1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezetalakításáról és védelméről  

 2007 évi CXIV. törvény az agrárgazdaság fejlesztéséről  

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

 1997.évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  

 2003.évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól  

 2007.évi CXXIX. törvény a termőföldvédelméről  

 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról  

 2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 
kockázatok kezeléséről  

 27/2014.(XI.25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a 
kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről  

 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról  

 341/2007.(XII.15.) Korm.rendelet a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó 
visszatérítés feltételeiről és szabályairól  

 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 
vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról  

 162/2003.(X.16.) Korm.rendelet a kábítószerelőállítására alkalmas növények termesztésének, 
forgalmazásának és felhasználásának rendjéről  

 347/2006.(XII.23.) Korm.rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  

 269/2007.(X.19) Korm.rendelet a NATURA2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati 
szabályairól  

 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról  
 

 94/2015.(XII.23.) FM rendelet az elháríthatatlan külső ok(vis maior) esetén alkalmazandó 
egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról  

 113/2008.(IX.26.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről  

 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól  

 383/2016.(XII.2.) Korm.rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó  

 szervek kijelöléséről  
 
Növény és talajvédelmi feladat ellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci  
Járási Hivatal)  
 

 2008.évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  

 2007. évi CXXIX. Törvény a termőföldvédelméről  

 43/2010.(IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről  

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

 89/2004.(V.15.) FVM rendelet a növény-védőszerek forgalomba hozatalának és 
felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növény-védőszerek csomagolásáról, 
jelöléséről, tárolásáról és szállításáról  

 63/2012(VII.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban 



 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről,valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésének szabályairól  

 7/2001.(I.17.) FVM rendelet a a növény egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes 
szabályairól  

 87/2006.(XII.28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és 
forgalomba hozataláról  

 194/2008.(VII.31.) Korm.rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és mértékéről  

 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  

 82/2004.(V11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldségellenőrzéséről  

 34/2016.(V.4.) FM rendelet az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről  

 36/2006.(V.18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, 
forgalmazásáról és felhasználásáról  

 37/2006.(V.18.) FVM rendelet az„EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba 
hozataláról és ellenőrzéséről  

 50/2001.(IV.3.) Korm.rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és kezelésének szabályairól  

 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni  
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartásrendjéről  

 383/2016. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló  

 14/2017. (III. 23.) FM rendelete a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról  

 .A BIZOTTSÁG 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. június 7.) az 
1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- 
és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról  

 9/2017. 6.) FM a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról  

 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok 
határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről  

 57/2013. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
elepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól  

 382/2016. 2.) rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről  

 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  

 71/2015rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről  

 2/2005 (I. Korm. rend az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról  

 384/2016.2.) Korm. az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló  

  161/2017. (VI. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról  
 
 
Erdészeti feladatellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci Járási Hivatal) 
 

 2009.évi XXXVII. törvény az erdőről,az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról,  

 1996.évi LIII. törvény a természet védelméről  

 2010.évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról  

 1997.évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról  



 

 1990.évi XCIII. törvény az illetékekről  

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

 2007.éviCVI. törvény az állami vagyonról  

 2007.éviCXXIX. törvény a termőföldvédelméről  

 2011.éviCXCV. törvény az államháztartásról  

 2011.éviCXCVI. törvény a nemzeti vagyonról  

 2010.éviLXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról  

 2013.éviCXXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról  

 2013.évi CCXII. törvény a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló2013.éviCXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról  

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

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

 1994.évi XLIX. törvény az erdő birtokossági társulatról  

 1996.évi LV. törvény a vadvédelméről,a vadgazdálkodásról,valamint a vadászatról  

 1996.évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről  

 143/2009.(VII.6.) Korm.rendelet az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és 
kiszámításának módjáról,  

 383/2016.(XII.2.)Korm.rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről  

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

 345/2012.(XII.6.)Korm.rendelet egyes közlekedés fejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről  

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

 38/2014.(II.24.)Korm.rendelet a földművesekről,a mezőgazdasági 
termelőszervezetekről,valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 
részletes szabályairól  

 19/2011. (III. 16.) VM rendelet az arborétumok jegyzékéről  

 24/2012. (III. 19.) VM rendelet a földalatti gombák gyűjtéséről  

 41/2012.(IV.27.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Natura2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 
részletes szabályairól  

 .61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról  

 szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról.  
 
Egészségbiztosítási feladatellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci Járási 
Hivatal)  
 

 az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,  

 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.LXXX.törvény valamint a végrehajtására kiadott 
195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet,  

 63/2006.(III.27.)Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,  

 a közgyógyellátásra jogosult gyógyszer keretének megállapításához szükséges készítmények 
kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüMrendelet,  

  A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a végrehajtásár 
a kiadott kormány-és miniszteri rendeletek  

 a társadalombiztosítási nyugellátásrólszóló1997. évi LXXXI. törvény (atovábbiakbanTny.), 
valamint a végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.)Korm.rendelet (atovábbiakbanTnyr.)  

  a magánnyugdíjról és a magánnynyugdíj-pénztárakrólszóló1997.évi LXXXII.törvény,  



 

 az államháztartásról szóló 2011.éviCXCV. törvény (a továbbiakbanÁht.), az államháztartás 
működési rendjéről szóló368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet(atovábbiakbanÁmr.),  

 a számvitelről szóló2000. évi C. törvény,  

 az elektronikus információszabadságról szóló2005. évi XC. törvény,  

 az államháztartás számviteléről szóló4/2013. (I.11.) Korm. rendelet,  

 a Magyar Államkincstárról szól 310/2017. (X.31.)Korm. rendelet,  

 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló1991. évi XLIX. törvény,  

  a cégnyilvánosságról,a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásrólszóló2006.éviV.törvény,  

 a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló Közösségi 
rendelet(1408/71EGKrendelet),és annak végrehajtási rendelete(574/72EGKrendelet),  

 A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről 
szóló1/2003. (I.21.) ESzCsM rendelet  

 Az egészségügyrőlszóló1997. évi CLIV. törvény  

 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló1998. évi XXXIX. törvény  

 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek  

 bejelentéséről éskivizsgálásárólszóló27/1996. (VIII.28.) NM rendelet  

 Az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 
szóló62/1997.(XII.21.) NM rendelet  

 
 

Közlekedési feladat ellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci Járási Hivatal)  
 

 A közúti közlekedéséről szóló 1988 évi I. törvény  

 A közúti közlekedési nyilvántartásrólszóló1999. évi LXXXIV. törvény  

 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai 
Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001.évi IX. törvény  

 A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény  

 A kötelezőgépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.évi LXII. törvény  

 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény  

 A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény  

 A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló190/2008.(VII.29.) 
Korm.rendelet  

 A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 
összefüggő hatósági feladatokról szóló156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet  

 Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009.(XII. 22.)Korm. 
rendelet  

 A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással 
kötendő hatósági szerződéstartalmáról szóló 302/2009.(XII.22.) Korm.rendelet  

 A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 
autóbusszal díjellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 
tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló261/2011. 
(XII. 7.)Korm. rendelet  

 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásárólszóló326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet  

 A személygépkocsival díjellenében végzett közúti személyszállításról szóló176/2015. 
(VII.7.)Korm. rendelet  

 Az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és 
önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól szóló 218/2016. 
(VII. 22.) Korm. rendelet  



 

 A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) 
Korm. rendelet  

 A közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő 
eljárási szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet  

  A közúti közlekedésről szóló1988.évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV. 21.) MT 
rendelet  

  A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet 
meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. NFM rendelet  

 aVeszélyesÁrukNemzetköziKözútiSzállításárólszólóEurópaiMegállapodás(ADR)„A"és„B"Mellé
kleténekbelföldialkalmazásárólszóló61/2013.(X.17.)NFMrendelet  

 Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal 
kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet  

 
Útügyi feladat ellátáshoz kapcsolódó:(megyei illetékességgel Miskolci Járási Hivatal)  
 

 1988 évi I. törvény a közutak közlekedéséről  

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

 382/2016.(XII.2.) Korm.rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről  

 A közúti közlekedésről szóló1988. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.MTrendelet  

 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletegyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről  

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

 42/2011 (VIII.NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó 
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a 
bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről  

 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről  

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

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

 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  
 
Útügyi hatósági eljárások tekintetében  
 

 A közúti közlekedéséről szóló 1988. évi I. törvény  

 A közúti közlekedésről szóló1988. éviI. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT 
rendelet  

 42/2011 (VIII.NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó 
rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a 
bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről  

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

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

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

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

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

 224/2011.(X.21.)Korm.rendelet a reklámtáblák,reklámhordozók és egyéb reklám 
célúberendezésekközutakmellettielhelyezésénekrészletesszabályairól  



 

 .93/2012.(V.18.)Korm.rendelet az utak építésének,forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről  

 
Közúti járművezetők vizsgáztatása tekintetében  
 

 139/1991. (X.29. )Korm. rendelet a közúti járművezetők után képzéséről  

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

 31/1992.(XII.19.)NM rendelet a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei 
megszerzésének igazolásáról  

 2000.éviCXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről  

 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  
 



 

 

 

Jogi és Koordinációs Főosztály 
 

 

 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről  

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség  

 előmozdításáról  

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról  

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról  

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

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról  

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról  

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

követelményeiről  

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

(főváros kerületi) hivatalokról  

 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről  

 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről  

 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről  

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről  

 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról  

 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról  

 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  

 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 

szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra és 

közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes 

szabályokról  

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

egyes illetménypótlékokról  

 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről  



 

 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képesítési előírásairól  

 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről  

 



 

 
Népegészségügyi Főosztály 

 

 

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

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

 a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény  

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

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  

 az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény  

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

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény  

 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény  

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

 az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény  

 a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény  

 az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény  

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény  

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény  

 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény  

 a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  

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

törvény  

 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény  

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény  

 a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  

 a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény  

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

 egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. 

évi CXXXIV. törvény  

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

 az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény  



 

 az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény  

 

Kormányrendeletek:  

 a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről 385/2016 (XII:2.) Korm. rendelet  

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet  

 a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet  

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

rendelet  

 az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. 

rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet  

 a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet  

 a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet  

 a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet  

 a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. 

rendelet  

 a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 

kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet  

 az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet  

 a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet  

 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet  

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

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

rendelet  

 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 

20.) Korm. rendelet  

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet  

 A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályiról szóló 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet  

 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet  



 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  

 a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet  

 a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet  

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  

 az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  

 a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat  

 ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014 (IX. 4.) Korm. rendelet  

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet  

 az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési 

rendszerről szóló 487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet  

 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  

 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  

 az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.  

 rendelet  

 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú 

jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes 

szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet  

 

Egyéb jogszabályok:  

 a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és 

forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet  

 a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) 

NM rendelet  

 a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 

23.) NM rendelet  

 a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet  

 a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  

 a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 

18.) NM rendelet  

 fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet  

 a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 

61/1999.(XII.1.) EüM rendelet  



 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet  

 a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet  

 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet  

 a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet  

 a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 

egészségkárosodások megelőzésérő szóló 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek 

egészségének védelméről szóló 31/2001. (X. 3.) EüM. rendelet  

 a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) 

ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet  

 az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) 

ESZCSM rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet  

 az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet  

 a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság 

nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről szóló 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet  

 a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses 

terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM 

rendelet  

 a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az 

ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) 

FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet  

 a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet  

 a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről 

szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet  

 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető 

betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet  

 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet  

 az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet  

 a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet  

 az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet  



 

 az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI 

rendelet  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  

 a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet  

 a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet  

 a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése 

során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, 

valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet  

 az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 

49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet  

 a fizikai tényezők (elektromágnese terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016 (XI.29.) EMMI rendelet  



 

 

 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

 

 Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény,  

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

  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény,  

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  

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

 az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet,  

 a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet,  

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,  

 Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,  

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,  

 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,  

 az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,  

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény,  

 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet,  

 a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes  

 szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet,  

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,  

 egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CLVI. törvény,  

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény,  

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,  

 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,  

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  

 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény,  

 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény,  

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

törvény,  

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény,  

 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény,  

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,  

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

 



 

 

Társadalombiztosítási Főosztály 

 

 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,  

 168/1997. (X.6.) Kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 

végrehajtásáról  

 386/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet az egészségbiztosítási szervekről  

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  

 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvényvégrehajtásáról  

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

valamint e szolgáltatások fedezetéről  

 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény végrehajtásáról  

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

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

kezeléséről és védelméről  

 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

 1998. évi XXXIX. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a 

társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről  

 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról  

 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok 

kezelésének egyes kérdéseiről  

 1992. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok  

 1993. évi költségvetéséről  

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról  

 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról  

 333/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről 

szóló törvény végrehajtásáról  

 327/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

szóló törvény végrehajtásáról  

 134/1999. (VIII.31.) Kormányrendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 

elszámolásáról és folyósításáról  

 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról  

 


