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AVeszprémMegyeiKormányhivataljárási 

hivatalainakfeladatát,hatáskörétésalaptevékenységétmeghatározó,aszervrevonatko

zóágazati jogszabályok 

 
Kormányablak és okmányirodaifeladatellátáshozkapcsolódó: 
 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 PolgáriTörvénykönyvről szóló2013.éviV.törvény 

 Aközútiközlekedésről szóló1988.évi I. törvény 

 Azilletékekről szóló1990.éviXCIII. törvény 

 Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvény 

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII. törvény 

 Akülföldreutazásrólszóló1998. éviXII.törvény 

 Aközútiközlekedési nyilvántartásrólszóló1999. éviLXXXIV. törvény 

 A büntetések,azintézkedések,egyeskényszerintézkedésekés a 

szabálysértésielzárásvégrehajtásáról szóló2013.éviCCXL. törvény 

 Aközútiközlekedési előéletipontrendszerrőlszóló2000. éviCXXVIII.törvény 

 Aszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló200

9.éviLXXVI. törvény 

 Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosításrólszóló2009.éviLXII. törvény 

 Azegyénivállalkozóról és azegyénicégrőlszóló2009.éviCXV.törvény 
 Aszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhasználatáról 

szóló1996.éviXX. törvény 

 Akutatásésközvetlenüzletszerzéscéljátszolgálónév-

éslakcímadatokkezelésérőlszóló1995.éviCXIX. törvény 

 Azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII. 

törvény 

 Akormányablakokrólszóló515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 

 A biztonságiokmányokvédelménekrendjéről szóló86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 

 A fővárosi és megyeikormányhivatalokról,valaminta járási(fővárosikerületi) 

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

 Azelőzeteseredetiségvizsgálatrészletesszabályairólszóló301/2009(XII.22.)Korm. 

rendelet 

 Egyes,az elektronikusügyintézéshezkapcsolódószervezetekkijelölésérőlszóló 

84/2012.(IV.21.) Korm. rendelet 

 Azoktatási igazolványokról szóló362/2011.(XII.30.)Korm. rendelet 

 A  közútiközlekedésiigazgatásifeladatokróla  közútiközlekedésiokmányokkiadásáról és 

visszavonásárólszóló326/2011.(XII.28.)Korm. rendelet 

 Adíjellenébenvégzettközútiárutovábbítási,asajátszámlásáruszállítási,valamintazautóbuss

zaldíjellenébenvégzettszemélyszállításiésasajátszámlásszemélyszállításitevékenységről,t

ovábbáazezekkelösszefüggőjogszabályokmódosításáról szóló261/2011.(XII.7.)Korm. 

rendelet 

 Asúlyosmozgáskorlátozottszemélyekközlekedésikedvezményeirőlszóló102/2011 

(VI.29.)Korm. rendelet 

 Amozgásábankorlátozottszemélyparkolásiigazolványárólszóló218/2003(XII.11.) 

Korm.rendelet. 

 Akülföldreutazásrólszóló1998.éviXII.tv.végrehajtásárólszóló101/1998.(V.22.) 

Korm.rendelet 

 Atelepengedély,illetveateleplétesítésénekbejelentésealapjángyakorolhatóegyestermelőés
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egyesszolgáltatótevékenységekről,valamintatelepengedélyezésrendjéről ésa 

bejelentésszabályairólszóló57/2013. (II.27.)Korm.rendelet 

 A kereskedelmitevékenységekvégzésénekfeltételeirőlszóló210/2009. (IX.29.) 

Korm.rendelet 

 Az eljárási költségekről,az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 

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

 APolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVItv.végrehajt

ásárólszóló146/1993.(X.26.) Korm. rendelet 

 A 

közútiközlekedésinyilvántartásbabejegyzettjárműtulajdonjogának,illetveüzembentartósze

mélyénekváltozásátigazolóteljesbizonyítóerejűmagánokiratnakaközlekedésiigazgatásieljá

rásbantörténőfelhasználhatóságáhozszükségeskötelezőtartalmielemekről szóló304/2009. 

(XII. 22)Korm. rendelet 

 Akormányablakokszemélyiéstechnikaifeltételeirőlszóló39/2013.(XII.30.)KIMrendelet 

 Azegyénivállalkozói igazolványról szóló66/2009.(XII.17.)IRMrendelet 

 Apolgárokszem.adatéslakcíméneknyilvántartásábólteljesítettadatszolgáltatásért,akapcsol

atfelvételcéljábólvalómegkeresésért,valamintazértesítésértfizetendőigazgatásiszolgáltatá

sidíjakrólszóló16/2007.(III.13.)IRM-Me-HVMegyüttesrendelet 

 Amegkülönböztetőésfigyelmeztetőjelzéstadókészülékekfelszerelésénekéshasználatánaks

zabályairól szóló12/2007.(III.13.) IRMrendelet 

 Aközútiközlekedésiigazgatásihatóságieljárásokdíjairólszóló29/2004.(VI.16.)BM 

rendelet 

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

 Akülföldreutazásrólszóló1998.éviXII.törvényvégrehajtásárólszóló37/1998.(VIII. 

18.)BMrendelet 

 Amagánútlevélsoronkívüli,sürgősségi,valamintazonnalieljárásbantörténőkiállításáértfizete

ndőigazgatásiszolgáltatásipótdíjmegfizetésérőlszóló69/2011.(XII.30.) BMrendelet 

 Azeljárásiilletékmegfizetésénekésamegfizetésellenőrzésénekrészletesszabályairól 

szóló44/2004.(XII.20.)PMrendelet 

 Azegyénivállalkozóitevékenységhezkapcsolódóbejelentésekhezrendszeresítettűrlapokról 

szóló65/2009. (XII.17.) IRMrendelet 

 Azegyesipari,kereskedelmiésidegenforgalmitevékenységekgyakorlásáhozszükségesképe

sítésekről szóló5/1997. (III. 5.) IKIMrendelet 

 Azegyesipariéskereskedelmitevékenységekgyakorlásáhozszükségesképesítésekrőlszóló

21/2010. (V. 14.)NFGMrendelet 

 Ajárművezetőkegészségialkalmasságánakmegállapításárólszóló13/1992.(VI.26.) 

NMrendelet 

 Aközútijárművezetőkpályaalkalmasságivizsgálatárólszóló41/2004.(IV.7.)GKMrendelet 

 Aközútijárművezetőkésaközútiközlekedésiszakemberekképzésénekésvizsgáztatásánakré

szletesszabályairól szóló24/2005. (IV.21.) GKMrendelet 

 Az1968.évinovemberhó 

8.napjánBécsbenaláírásramegnyitottKözútiKözlekedésiEgyezmény 

 1980.évi3.törvényerejűrendeletaz1968.évinovemberhó8.napjánBécsbenaláírásramegnyit

ottKözútiKözlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

 A vezetőiengedélyekrőlszóló91/439/EGKtanácsiirányelv 

 A vezetőiengedélyekrőlszóló2006/126/EKirányelv 

 Azelektronikusügyintézésésabizalmiszolgáltatásokáltalánosszabályairólszóló2015.éviCC

XXII. törvény 

 Azelektronikusügyintézésrészletszabályairólszóló451/2016.(XII.19.)Korm. 
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rendelet 

 Aszemélyazonosítóigazolványkiadásaésazegységesarcképmás-ésaláírás-

felvételezésszabályairól szóló414/2015. (XII.23.) Kormányrendelet 

 Azegészségügyiésahozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérőlésvédelmérőlszóló1

997.éviXLVII. törvény 

 AzElektronikusEgészségügyiSzolgáltatásiTérrelkapcsolatosrészletesszabályokrólszóló39/

2016. (XII.21.)EMMIrendelet 

 Azegységeselektronikuskártya-kibocsátásikeretrendszerrőlszóló2014.éviLXXXIII.törvény 

 Azegységeselektronikuskártya-

kibocsátásikeretrendszerrőlszóló2014.éviLXXXIII.törvényvégrehajtásáhozszükségeskapc

solódási,műszaki,technológiai,biztonságielőírásokról,követelményekrőlésahitelesítésirend

rőlszóló53/2015.(IX.24.)BMrendelet 

 A kormányablakokeljárásáhozkapcsolódóigazgatásiszolgáltatásidíjakrólszóló 

41/2013.(XII.31.)KIMrendelet 

 Aközútiközlekedésielőéletipontrendszerrőlszóló2000.éviCXXVIII.törvényvégrehajtásáról 

szóló236/2000. (XII.23.)Korm. rendelet 

 Abűnügyinyilvántartásirendszeregyesnyilvántartásairészéretörténőadatközlésszabályairól 

szóló20/2009. (VI.19.) IRMrendelet 

 Aszabadmozgáséstartózkodásjogávalrendelkezőszemélyekbeutazásáróléstartózkodásár

ól szóló2007.évi I.törvény 

 Aszabadmozgáséstartózkodásjogávalrendelkezőszemélyekbeutazásáróléstartózkodásár

ólszóló2007.éviI.törvényvégrehajtásárólszóló113/2007.(V.24.)Korm.rendelet 

 A harmadikországbeliállampolgárokbeutazásáról szóló2007.éviII. törvény 

 Aharmadikországbeliállampolgárokbeutazásárólszóló2007.éviII.törvényvégrehajtásáról 

szóló114/2007. (V.24.)Korm. rendelet 

 aszabadmozgáséstartózkodásjogávalrendelkezőszemélyekbeutazásáróléstartózkodásár

ólszóló2007.éviI.törvény,valamintaharmadikországbeliállampolgárokbeutazásárólszóló20

07.éviII.törvényvégrehajtásárólszóló25/2007.(V.31.)IRMrendelet 

 aközútijárművekműszakimegvizsgálásáról szóló5/1990. (IV.12.)KÖHÉMrendelet 

 Aszámítógépesingatlan-

nyilvántartásirendszerbőllekérdezésútjánszolgáltathatóegyesingatlan-

nyilvántartásiadatokszolgáltatásárólésigazgatásiszolgáltatásidíjáról,valamintazingatlan-

nyilvántartásieljárásigazgatásiszolgáltatásidíjánakmegállapításárólésadíjakmegfizetéséne

krészletesszabályairólszóló176/2009.(XII.28.)FVMrendelet 

 Azilletékekrőlszóló1990.éviXCIII.törvénymódosításáról,valamintahitelestulajdoni 

lapmásolat igazgatásiszolgáltatási díjárólszóló1996.éviLXXXV.törvény 

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

törvény 

 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. éviI.törvény 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 

szóló 2013. évi LXVII. törvény 

 az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III.26) GKM 

rendelet 

 A TANÁCS 1999. április 29-I 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez 

kapcsolódó okmányokról  

 

Hatóságiés gyámügyifeladatellátáshozkapcsolódó: 

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

 Ajárásokkialakításáról,valamintegyesezzelösszefüggőtörvényekmódosításárólszóló2012.

éviXCIII. törvény 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 A PolgáriTörvénykönyvről szóló2013.éviV. törvény 

 A vízi-közműszolgáltatásról szóló2011.éviCCIX. törvény 

 A nemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC. törvény 

 A menedékjogrólszóló2007.éviLXXX. törvény 

 A műsorterjesztés ésdigitálisátállásszabályairól szóló 2007.éviLXXIV. törvény 

 A távhőszolgáltatásról szóló2005.éviXVIII.törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

 A temetőkről éstemetkezésrőlszóló1999.éviXLIII. törvény 

 Akülföldreutazásrólszóló1998. éviXII.törvény 

 Azállatokvédelméről éskíméletéről szóló1998. éviXXVIII. törvény 

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII. törvény 

 A hadigondozásrólszóló1994. éviXLV. törvény 

 Atársadalombiztosításellátásaira-

ésamagánynyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatásokfedezetéről 

szóló1997.éviLXXX.törvény 

 A magyarállampolgárságról szóló1993.éviLV. törvény 

 A hivatalistatisztikáról szóló2016.éviCLV. törvény 

 Azilletékekről szóló1990.éviXCIII. törvény 

 A társasházakrólszóló2003.éviCXXXIII. törvény 

 A szabálysértési jogsegélyről szóló2007.éviXXXVI. törvény 

 Aszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló200

9.éviLXXVI. törvény 

 Aközútiközlekedésről szóló1988.évi I. törvény 

 Azegyeselkobzottdolgok közérdekűfelhasználásárólszóló2000.éviXIII. törvény 

 A BüntetőTörvénykönyvrőlszóló2012.éviC. törvény 

 A minősítettadat védelmérőlszóló2009.éviCLV. törvény 

 Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásairólszóló1991.éviIV.törvény 

 Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvény 

 A gyermekekvédelméről és agyámügyiigazgatásról szóló1997.éviXXXI. törvény 

 A családoktámogatásáról szóló1998.éviLXXXIV.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,valaminta gyermekvédelmiés gyámügyieljárásrólszóló 

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

 Agyermekvédelmiésgyámügyifeladat-

éshatáskörökellátásáról,valamintagyámhatóságszervezetérőlésilletékességérőlszóló331/

2006.(XII.23.)Korm.rendelet 

 Agyámhatóságok,aterületigyermekvédelmiszakszolgálatok,agyermekjólétiszolgálatokésa

személyesgondoskodástnyújtószervekésszemélyekáltalkezeltszemélyes adatokról 

szóló235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 
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 Acsaládoktámogatásárólszóló1998.éviLXXXIV.törvényvégrehajtásárólszóló 

223/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 

 Aszociálisésgyermekvédelmiellátások 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 nemzetiköznevelésrőlszólótörvényvégrehajtásárólszóló229/2012.(VIII.28.) 

Korm.rendelet 

 Avíziközmű-

szolgáltatásrólszóló2011.éviCCIX.törvényegyesrendelkezéseinekvégrehajtásáról 

szóló58/2013.(II.27.)Korm. rendelet 

 A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített

 adatkezelésénekrendjéről szóló90/2010. (III.26.)Korm. rendelet 

 Apénzbeliéstermészetbeniszociálisellátásokigénylésénekésmegállapításának,valamint 

folyósításánakrészletesszabályairól szóló63/2006.(III.27.)Korm.rendelet 

 Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 

62/2006.(III.27.)Korm.rendelet 

 A földművelésügyihatósági és igazgatásifeladatokatellátószervekkijelöléséről 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

 megszüntetésénekengedélyezéséről szóló93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 

 A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

157/2005.(VIII.15.)Korm. rendelet 

 Atemetőkrőlésatemetkezésrőlszóló1999.éviXLIII.törvényvégrehajtásárólszóló 

145/1999.(X.1.)Korm. rendelet 

 Azállatvédelmibírságról szóló244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet 

 Ahadigondozásrólszóló1994.éviXLV.törvényvégrehajtásárólszóló113/1994. 

(VIII.31.) Korm. rendelet 

 A magyarállampolgárságrólszóló1993.éviLV.törvényvégrehajtásárólszóló 

125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet 

 Azérettségivizsgavizsgaszabályzatánakkiadásárólszóló100/1997.(VI.13.)Korm. 

rendelet 

 A vízgazdálkodásifeladatokkalösszefüggőalapadatokrólszóló178/1998.(XI.6.) 

Korm.rendelet 

 Apostaiszolgáltatásoknyújtásánakésahivatalosiratokkalkapcsolatospostaiszolgáltatásrészl

etesszabályairól,valamintapostaiszolgáltatókáltalánosszerződésifeltételeirőlésapostaiszol

gáltatásbólkizártvagyfeltételesenszállíthatóküldeményekrőlszóló335/2012.(XII.4.) Korm. 

rendelet 

 Abejelentéskötelesszolgáltatásitevékenységektekintetébenabejelentéselmulasztásaeseté

nfizetendőbírságról,továbbáaszolgáltatásfelügyeletétellátóhatóságokáltalánoskijelöléséről 

szóló186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet 

 A levegővédelmérőlszóló306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

 Avismajortámogatásfelhasználásánakrészletesszabályairólszóló9/2011.(II.15.)Korm.rend

elet 

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

 A cirkuszimenazsérialétesítéseés 

működtetéseengedélyezésének,valamintfenntartásánakrészletesszabályairól 

szóló222/2007. (VIII.29.)Korm.rendelet 

 Aközlekedésiigazgatásifeladatokkalösszefüggőhatóságifeladatokatellátószervekkijelölésé

rőlszóló382/2016. (XII. 2.)Korm. rendelet 

 Aközútiközlekedésszabályairól szóló1/1975. (II.5.) KPM-BMegyüttes rendelet 

 Azútügyihatóságieljárásokdíjairól szóló26/1997. (XII. 12.)KHVMrendelet 

 Aközútiközlekedésrőlszóló1988.éviI.törvényvégrehajtásárólszóló30/1988.(IV. 

21.) MTrendelet 

 Apedagógiaiszakszolgálatiintézményekműködésérőlszóló15/2013.(II.26.)EMMIrendelet 

 Anevelési-oktatásiintézményekműködésérőlésaköznevelésiintézményeknévhasználatáról 

szóló20/2012.(VIII.31.)EMMIrendelet 

 Azeljárásiilletékmegfizetésénekésamegfizetésellenőrzésénekrészletesszabályairól 

szóló44/2004.(XII.20.)PMrendelet 

 Aszabálysértésekről,aszabálysértésieljárásrólésaszabálysértésinyilvántartásirendszerről 

szóló2012.éviII.törvényvégrehajtásával 

kapcsolatosrendelkezésekről,valamintahhozkapcsolódóegyesrendeletekmódosításárólsz

óló22/2012.(IV.13.)BMrendelet 

 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 

 Apénzbírságotkiszabójogerősszabálysértésihatározatvégrehajtásánakátvételére,illetveáta

dásárajogosultközpontihatóságkijelölésérőlésaformanyomtatványtanúsítványárólszóló36/

2007.(VII.4.) IRM.rendelet 

 Aszabálysértésinyilvántartásirendszeregyesnyilvántartásairészéretörténőadatközlésformá

járól,módjárólésrendjéről,aszabálysértésinyilvántartószerváltalkezeltadatokratekintettelkiá

llítotthatóságibizonyítványkiadásánakeljárásirendjéről szóló21/2012.(IV.13.)BMrendelet 

 a szabálysértésielzárásvégrehajtásánakrészletesszabályairólszóló57/2014. 

(XII.05.)BMrendelet 

 aszabadságvesztés,azelzárás,arendbírsághelyébelépőelzárás,azelőzetesletartóztatásés

aszabálysértésielzárásvégrehajtásátfoganatosítóbüntetés-végrehajtási 

intézetekkijelölésénekszabályairól szóló55/2014. (XII.05.) BMrendelet 

 A tanúkköltségtérítésérőlszóló14/2008.(VI.27.) IRMrendelet 

 Azelővezetésvégrehajtásával,valamintaterheltelfogatóparancsalapjántörténőelfogásávalé

selőállításávalfelmerültköltségmértékéről,valamintmegtérítésénekrészletesszabályairól 

szóló 35/2008.(XII.31.) IRM-PMegyüttesrendelet 

 Atemetkezésiszolgáltatásiengedélykiadásairántfizetendőigazgatásiszolgáltatásidíjról 

szóló28/2009.(X.29.) ÖM rendelet 

 Aszemélyesgondoskodástnyújtógyermekjóléti,gyermekvédelmiintézmények,valamintsze

mélyekszakmaifeladatairólésműködésükfelvételeirőlszóló15/1998.(IV.30.)NMrendelet 

 A jogisegítségnyújtásrólszóló2003.éviLXXX. törvény 

 A büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény 
 Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 

 Abűncselekményekáldozatainaksegítésérőlésazállamikárenyhítésrőlszóló2005. 

éviCXXXV. törvény 

 Ahatáronátnyúlótartásiügyekbenaközpontihatóságifeladatokellátásárólszóló2011.éviLXVII

. törvény 

 A jogisegítődíjazásáról szóló11/2004. (III.30.) IMrendelet 
 A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 
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32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 

 Abíróságieljárásbanmegállapíthatóügyvédiköltségekrőlszóló32/2003.(VIII.22.) 

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

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

rendelet 

 Ajogisegítőinévjegyzékvezetésénekrészletesszabályairólszóló42/2003.(XII.19.)IMrendelet 

 A fejezeti kezelésűelőirányzatokkezelésérőlés felhasználásárólszóló10/2015. 

(V.29.)IMrendelet 
 A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban 

történő alkalmazásárólszóló 2017. évi CXXVIII. törvény 

 Azigazságügyiszolgáltatásokkalkapcsolatosegyesfeladat-éshatáskörökrőlszóló 

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 

 Afogyasztóvédelmihatóságkijelöléséről szóló387/2016. (XII.2.)Korm.rendelet 

 Afogyasztóvédelemről szóló1997.éviCLV.törvény 

 Akereskedelemrőlszóló2005. éviCLXIV. törvény 

 A 

kereskedelmitevékenységekvégzésénekfeltételeirőlszóló210/2009.(IX.29.)Korm.rendelet 

 Atermékekeladásiáraésegységára,továbbáaszolgáltatásokdíjafeltüntetésénekrészletessz

abályairól szóló4/2009. (I.30.) NFGM-SZMMegyüttesrendelet 

 Afogyasztóésvállalkozásközöttiszerződéskeretébeneladottdolgokravonatkozószavatossá

giésjótállásiigényekintézésénekeljárásiszabályairólszóló19/2014.(IV.29.)NGMrendelet 

 Azegyestartósfogyasztásicikkekrevonatkozókötelezőjótállásrólszóló151/2003.(IX.22.)Kor

m. rendelet 

 A fogyasztóés a vállalkozásközötti szerződésekrészletesszabályairólszóló 

45/2014.(II.26.)Korm.rendelet 

 A 

fogyasztókkalszembenitisztességtelenkereskedelmigyakorlattilalmárólszóló2008.éviXLVII

. törvény 

 Akis-ésközépvállalkozásokról,fejlődésüktámogatásárólszóló2004.éviXXXIV.törvény 

 A mérésügyről szóló1991.éviXLV. törvény 

 A betétdíjalkalmazásánakszabályairól szóló209/2005. (X.5) Korm.rendelet 

 Azelektronikuskereskedelmiszolgáltatások,valamintazinformációstársadalommalösszefüg

gőszolgáltatásokegyeskérdéseiről szóló2001.éviCVIII. törvény 

 A hulladékrólszóló2012.éviCLXXXV. törvény 

 A termékekpiacfelügyeletéről szóló2012. éviLXXXVIII. törvény 

 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek

 fogyasztásának,forgalmazásánakegyesszabályairól szóló1999. évi XLII. törvény 

 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a

 dohánytermékekkiskereskedelméről szóló2012. éviCXXXIV. törvény 

 A földgázellátásról szóló 2008. évi XLA földgázellátásról szóló 2008. évi XL.  

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (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 
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 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 kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük 

tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek 

feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Az egyes festékek, lakkok és 

járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának 

szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 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.) 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. 16rendelet  

 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

 kapcsolódóengedélyezésieljárásegyesszabályairól szóló181/2013. (VI.7.) 

Korm.rendelet 

 A  megváltozottmunkaképességűszemélyekellátásairólés  egyestörvényekmódosításáról 

szóló2011.éviCXCI. törvény 

 Akiemeltápolásidíjravalójogosultságotmegalapozókörülményekről szóló82/2013. 

(XII.29.)EMMIrendelet 
 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
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 Atársadalombiztosításinyugellátásrólszóló1997.éviLXXXI.törvényvégrehajtásárólszóló168

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

 Azegyszerűsítettfoglalkoztatásról szóló2010. éviLXXV. törvény 

 Azegyesgazdaságiéspénzügyi tárgyútörvényekmegalkotásáról,illetve m ódosításáról 

szóló2010.éviXC. törvény 

 Amegváltozottmunkaképességűszemélyek ellátásairólszólótörvényvégrehajtásáról 

szóló327/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 

 Aközérdekűönkéntestevékenységrőlszóló2005.éviLXXXVIII. törvény 
 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairólszóló 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.)FMrendeletamezőőrökésahegyőrökszolgálativiszonyáról 

 64/2009.(V.22.)FVM-

PMrendeletamezeiőrszolgálatmegalakításához,fenntartásáhozésműködéséheznyújtandó

államitámogatásigénybevételénekrendjéről ésfeltételeiről 

 70/2012. (XII12.) BM rendelet a  rendészeti fealadatokat ellátó személyek,valamint a 

fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról  

 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi

 gazdaságoklétrehozásáról,nyilvántartásbavételéről, működtetéséről, valamintkiemelt 

támogatásukról 

 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet amezőgazdaságiőstermelői igazolványról 
 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletaz eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 
költségmentességről 

 
 
Hatóságifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémiJárásiHivatal) 

 
 Asúlyosmozgáskorlátozottszemélyekközlekedésikedvezményeirőlszóló102/2011. 

 (VI.29.)Korm. rendelet 

 Afogyatékosszemélyekjogairólésesélyegyenlőségükbiztosításárólszóló1998.évi 

 XXVI. törvény 

 Aközérdekűönkéntestevékenységrőlszóló2005.éviLXXXVIII. törvény 

 Amagasabbösszegűcsaládipótlékrajogosítóbetegségekrőlésfogyatékosságokrólszóló5/20

03. (II. 19.)ESZCSMrendelet 

 A nemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC. törvény 

 A nemzetiköznevelésrőlszólótörvényvégrehajtásárólszóló229/2012.(VIII.28.) 

 Korm.rendelet 

 Azoktatási igazolványokról szóló362/2011.(XII.30.)Korm. rendelet 

 A  nevelési-oktatásiintézményekműködésérőlés  a  

köznevelésiintézményeknévhasználatáról szóló20/2012.(VIII.31.)EMMIrendelet 

 Apedagógiaiszakszolgálatiintézményekműködésérőlszóló15/2013.(II.26.)EMMI 

 rendelet 

 A pedagógiai-szakmaiszolgáltatásokról,a pedagógiai-

szakmaiszolgáltatásokatellátóintézményekrőlésapedagógiai-

szakmaiszolgáltatásokbanvalóközreműködésfeltételeiről szóló48/2012. (XII. 

12.)EMMIrendelet 

 AzOktatásiHivatalról 121/2013. (IV. 26.)Korm. rendelet 

 A természetesszemélyekadósságrendezéséről szóló2015.éviCV.törvény, 
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 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII. törvény, 

 Aközpontihitelinformációsrendszerről szóló2011.éviCXXII. törvény 

 Ahitelszerződésbőleredőkötelezettségeiknekelegettenninemtudótermészetesszemélyekla

khatásánakbiztosításáról szóló2011.éviCLXXtörvény, 

 A természetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanaz adósságrendezésbenem 

tartozóvagyonról ésbevételről szóló230/2015Korm. rendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanazadósvagyonaforgalmiértékének

meghatározásáról szóló 231/2015 Korm. rendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásakezdeményezéséhezbenyújtandókérel

emrőlésazahhozcsatolandóűrlapokról,dokumentumokrólésnyilatkozatokról 

szóló15/2015IMrendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésinyilvántartásábóltörténőadatszolgáltatásról,tan

úsítványokésokiratmásolatokkiadásárólszóló19/2015IMrendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanazadósra,adóstársravonatkozókör

nyezettanulmányelvégzésévelösszefüggőszabályokról21/2015IMrendelet, 

 Atermészetesszemélyekbíróságonkívüliadósságrendezésieljárásábanarésztvevőkközöttik

apcsolattartásról,valamintafőhitelezőfeladatairólszóló16/2015IMrendelet, 

 AtermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanaCsaládiCsődvédelmiSzolgálatálta

lacsaládivagyonfelügyelőkfelettgyakoroltszakmaifelügyeletrőlszóló234/2015 Korm. 

rendelet, 

 AtermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanaCsaládiCsődvédelmiSzolgálatésa

családivagyonfelügyelőrészletesfeladatairólszóló240/2015.Korm.rendelet, 

 Azadósságrendezésbenrésztvevőtermészetesszemélyeklakhatásifeltételeinekmegtartása

céljábólnyújtotttörlesztési támogatás274/2015Korm. rendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanazegyébkötelezettekrészvételével 

összefüggőszabályokról 235/2015. Korm. rendelet, 

 Atermészetesszemélyekadósságrendezésieljárásábanaméltányolhatólakásigény,továbbá

lakásbérletivagylakáshasználatidíjmeghatározásáról241/2015.Korm.rendelet, 

 Atermészetesszemélyekbíróságiadósságrendezésieljárásábanacsaládivagyonfelügyelőés

afelekközöttiegyüttműködésszabályairól,valamintazadósfizetésiszámláiról29/2015.(X.30.)I

Mrendelet 

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairólszóló 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 

 

 
Nyugdíjmegállapítási -és adategyeztetésifeladatellátáshozkapcsolódó: 

 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló1997.éviLXXXI. törvény 

 Atársadalombiztosításinyugellátásrólszólótörvényvégrehajtásárólszóló168/1997.(X.6.)Kor

m. rendelet 

 A   kötelezőegészségbiztosításellátásairólszólótörvényvégrehajtásárólszóló 

 217/1997.(XII.1.)Korm. rendelet 

 A társadalombiztosításellátásairaés a 

magánnyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatásokfedezetéről 

szóló1997.éviLXXX.törvény 

 Atársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatáso
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kfedezetérőlszólótv.végrehajtásárólszóló195/1997.(XI.5.)Korm.rendelet 

 Atársadalombiztosításpénzügyialapjairólésazok1993.éviköltségvetésérőlszóló1992.éviLX

XXIV. törvény 

 A magánnyugdíjról ésamagán-nyugdíjpénztárakról szóló1997.éviLXXXII. törvény 

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvényekmódosításáról szóló2011.éviCXCI. törvény 

 Akorhatárelőttiöregséginyugdíjakmegszüntetéséről,akorhatárelőttiellátásrólésaszolgálatijá

randóságrólszóló2011.éviCLXVII. törvény 

 Akorhatárelőttiöregséginyugdíjakmegszüntetésérőlszólótörvényvégrehajtásárólszóló333/

2011.(XII.29.)Korm.rendelet 

 A bányászatról szóló1993.éviXLVIII. törvény 

 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és

 sajátosfoglalkoztatásiszabályairól szóló2008. éviXCIX. törvény 

 23/1991.(II.9.)Korm.rendeletazegyesbányászatidolgozóktársadalombiztosításikedvezmén

yeiről 

 Amegváltozottmunkaképességűszemélyekellátásairólszólótörvényvégrehajtásárólszóló32

7/2011.(XII.29.)Korm.rendelet 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 A csődeljárásról, afelszámolási eljárásról szóló1991.éviXLIX. törvény 

 Acégnyilvántartásról,abíróságicégeljárásrólésavégelszámolásrólszóló2006.évi 

 V.törvény 

 Azilletékekről szóló1990.éviXCIII. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2017. épvi CL. törvény 

 Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

 A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet  

 

 
Foglalkoztatásifeladatellátáshozkapcsolódó: 

 Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszólómód.1991.évi 

IV. törvény 

 Azállamháztartásrólszóló 2011. éviCXCV. törvény 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 A közpénzekbőlnyújtotttámogatásokátláthatóságárólszóló2007.éviCLXXXI.törvény 

 Azegyszerűsítettfoglalkoztatásról szóló2010. éviLXXV. törvény 

 Aközszolgálatitisztviselőkrőlszóló2011.éviCXCIX. törvény 

 Aprémiumévekprogramrólésakülönlegesfoglalkoztatásiállományrólszóló2004.éviCXXII. 

törvény 

 A MunkaTörvénykönyvéről szóló2012.éviI. törvény 

 Azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációszabadságrólszóló2011.éviCXII. 

törvény 

 A  megváltozottmunkaképességűszemélyekellátásairólés  egyestörvényekmódosításáról 

szóló2011.éviCXCI törvény 

 Afelnőttképzésrőlszóló2013.éviLXXVII. törvény 

 A szakképzésrőlszóló2011.éviCLXXXVII. törvény 

 Aszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló200

9.éviLXXVI. törvény 

 Apályakezdőfiatalok,azötvenévfelettimunkanélküliek,valamintagyermekgondozását,illetve

acsaládtagápolásátkövetőenmunkátkeresőkfoglalkoztatásánakelősegítéséről,továbbáazö

sztöndíjasfoglalkoztatásrólszóló2004.éviCXXIII. törvény 
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 A számvitelről szóló2000.éviC. törvény 
 A   közfoglalkoztatásrólés   a   

közfoglalkoztatáshozkapcsolódó,valamintegyébtörvényekmódosításáról 

szóló2011.éviCVI. törvény 

 Azegyesülésijogról,a  közhasznújogállásról,valaminta  civilszervezetekműködéséről 

éstámogatásáról szóló2011. éviCLXXV. törvény 

 Magyarországhelyiönkormányzatairól szóló2011.éviCLXXXIX. törvény 

 A PolgáriTörvénykönyvről szóló2013.éviV. törvény 

 A munkaügyiellenőrzésrőlszóló1996.éviLXXV.törvény 

 A csődeljárásrólésafelszámolási eljárásrólszóló1991. éviXLIX. törvény 

 Egyesadótörvényekésazzal 

összefüggőegyébtörvényekmódosításárólszóló2011.éviCLVI.törvény 

 Azáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII.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 szabályairólszóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 

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

 A szövetkezetekről szóló2006. évi X. törvény 

 A  kis- ésközépvállalkozásokról,fejlődésüktámogatásárólszóló2004.éviXXXIV.törvény 

 Azegyénivállalkozóról és azegyénicégrőlszóló2009.éviCXV.törvény 

 A személyijövedelemadórólszóló1995.éviCXVII. törvény 

 Azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló2003.éviCXXV. 

törvény 

 Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvény 

 Alakásokéshelyiségekbérletére,valamintazelidegenítésükrevonatkozóegyesszabályokról 

szóló1993. éviLXXVIII. törvény 

 Azilletékekről szóló1990.éviXCIII. törvény 

 A  Fogyatékossággalélőszemélyekjogairólszólóegyezményés  az   

ahhozkapcsolódóFakultatívJegyzőkönyvkihirdetéséről szóló2007.éviXCII. törvény 

 Aköztulajdonbanállógazdaságitársaságoktakarékosabbműködésérőlszóló2009.éviCXXII. 

törvény 

 A BüntetőTörvénykönyvről szóló2012.éviC. törvény 
 A büntetések,azintézkedések,egyeskényszerintézkedésekés a 

szabálysértésielzárásvégrehajtásáról szóló2013.éviCCXL. törvény 

 A magyarállampolgárságról szóló1993.éviLV. törvény 

 A nemzetifelsőoktatásrólszóló2011.éviCCIV. törvény 

 A menedékjogrólszóló2007.éviLXXX. törvény 

 AzEgyesültNemzetekSzervezetekeretébenNewYorkban,1954.szeptember28-

ánlétrejött,aHontalanSzemélyekJogállásárólszólóEgyezménykihirdetésérőlszóló2002.éviII

. törvény 

 ABelgaKirályság, aDánKirályság,  aNémetországiSzövetségiKöztársaság,  

aGörögKöztársaság,aSpanyolKirályság,aFranciaKöztársaság,Írország,azOlaszKöztársas

ág,aLuxemburgiNagyhercegség,aHollandKirályság,azOsztrákKöztársaság,aPortugálKözt

ársaság,aFinnKöztársaság,aSvédKirályság,Nagy-BritanniaésÉszak-

ÍrországEgyesültKirálysága(azEurópaiUniótagállamai)ésaCsehKöztársaság,azÉsztKöztár

saság,aCiprusiKöztársaság,aLettKöztársaság,aLitvánKöztársaság,aMagyarKöztársaság,

aMáltaiKöztársaság,aLengyelKöztársaság,aSzlovénKöztársaságésaSzlovákKöztársaság

között,aCsehKöztársaságnak,azÉsztKöztársaságnak,aCiprusiKöztársaságnak,aLettKöztá

rsaságnak,aLitvánKöztársaságnak,aMagyarKöztársaságnak,aMáltaiKöztársaságnak,aLe
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ngyelKöztársaságnak,aSzlovénKöztársaságnakésaSzlovák 

Köztársaságnakaz EurópaiUnióhoztörténő 

csatlakozásárólszólószerződéskihirdetésérőlszóló2004.éviXXX.törvény 

 Aközérdekűönkéntestevékenységrőlszóló2005.éviLXXXVIII. törvény 

 A gyermekekvédelméről és agyámügyiigazgatásról szóló1997.éviXXXI. törvény 

 Azügyészségről szóló2011.éviCLXIII. törvény 

 Aközalkalmazottakjogállásáról szóló1992.éviXXXIII. törvény 

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII. törvény 

 Aközjegyzőkrőlszóló1991.éviXLI. törvény 

 A büntetőeljárásról szóló1998. évi XIX. törvény 

 Akorhatárelőttiöregséginyugdíjakmegszüntetéséről,akorhatárelőttiellátásrólésaszolgálatijá

randóságrólszóló2011.éviCLXVII. törvény 

 Akisadózóvállalkozásoktételesadójárólésakisvállalatiadórólszóló2012.éviCXLVII. törvény 

 Aszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhasználatáról 

szóló1996.évi.XX. törvény 

 A nemzetiköznevelésrőlszóló2011.CXC. törvény 
 A családoktámogatásáról szóló1998.éviLXXXIV.törvény 

 Akedvezményezettjárásokbesorolásáról szóló290/2014.(XI.26.)Korm. rendelet 

 Aközfoglalkoztatásibérésaközfoglalkoztatásigarantáltbérmegállapításárólszóló 

170/2011.(VIII.24.)Korm. rendelet 

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

370/2011.(XII.31.)Korm. rendelet 

 Azeurópaiuniósversenyjogiértelembenvettállamitámogatásokkalkapcsolatoseljárásrólés 

aregionálistámogatásitérképről szóló37/2011. (III.22.)Korm. rendelet 

 A 2014-

2020programozásiidőszakrarendeltforrásokfelhasználásáravonatkozóuniósversenyjogiért

elembenvettállamitámogatásiszabályokrólszóló255/2014.(X.10.)Korm. rendelet 

 A2014-

2020programozásiidőszakbanazegyeseurópaiuniósalapokbólszármazótámogatásokfelha

sználásánakrendjéről szóló272/2014. (XI.5.Korm. rendelet 

 A komplexszakmaivizsgáztatásiszabályairólszóló315/2013.(VIII.28.)Korm. 

rendelet 

 A kedvezményezetttelepülésekbesorolásáról  és a 

besorolásfeltételrendszerérőlszóló105/2015. (IV.23. ) Korm. rendelet 

 A2007-

2013programozásiidőszakbanazEurópaiRegionálisFejlesztésiAlapból,azEurópaiSzociális

AlapbólésaKohéziósAlapbólszármazótámogatásokfelhasználásánakrendjéről szóló 

4/2011 (I. 28.)Korm. rendelet 

 Aközforgalmiszemélyszállításiutazásikedvezményekrőlszóló85/2007.(IV.25.) 

Korm.rendelet 
 Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvényvég

rehajtásárólszóló146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

 A gyámhatóságokról,valaminta gyermekvédelmiés gyámügyieljárásrólszóló 

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

 A nevelőszülőifoglalkoztatásijogviszonyés a helyettesszülői jogviszonyegyes 

kérdéseiről szóló513/2013. (XII. 29.)Korm. rendelet 

 Atársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatáso

kfedezetérőlszóló1997.éviLXXX.törvényésa195/1997.(XI.5.)Korm.rendelet 

 Atársadalombiztosításinyugellátásrólszóló1997.éviLXXXI.törvényésavégrehajtásáról 
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szóló168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 

 Amagánnyugdíjrólésamagánnyugdíj-

pénztárakrólszóló1997.éviLXXXII.törvényésaPénztárakGaranciaAlapjánakszervezetiésm

űködésiszabályairólszóló169/1997.(X.6.) Korm. rendelet 

 Akötelezőegészségbiztosításellátásairólszóló1997.éviLXXXIII.törvényésavégrehajtásáról 

szóló217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 

 Acsaládoktámogatásárólszólómód.1998.éviLXXXIV.törvényésa223/1998.(XII. 

28.)Korm. rendelet 

 Amegváltozottmunkaképességűszemélyekellátásaivalkapcsolatoseljárásiszabályokról 

szóló327/2011. (XII. 29.)Korm. rendelet 

 Azállamifoglalkoztatásiszerv,amunkavédelmiésmunkaügyihatóságkijelöléséről,valamintes

zervekhatóságiés más feladatainakellátásárólszóló320/2014.(XII.13.)Korm.rendelet 

 Afelnőttképzésinormatívtámogatásrészletesszabályairólszóló123/2007.(V.31.) 

Korm.rendelet 

 AMagyarKöztársaságáltalaszabadmozgáséstartózkodásjogávalrendelkezőszemélyekteki

ntetébenalkalmazott,amunkaerőszabadáramlásávalösszefüggőátmenetiszabályokról 

szóló355/2007. (XII.23.)Korm. rendelet 

 Azállamháztartásrólszólótörvényvégrehajtásárólszóló368/2011.(XII.31.)Korm. 

rendelet 

 Amunkábajárássalösszefüggőterhekcsökkentésétcélzótámogatásokról,valaminta 

munkaerő-toborzástámogatásáról szóló39/1998.(III. 4.)Korm. rendelet 

 Azeurópaiuniósversenyjogiértelembenvettállamitámogatásokkalkapcsolatoseljárásrólés 

aregionálistámogatásitérképről szóló37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 

 A közfeladatotellátószervekiratkezelésénekáltalánoskövetelményeirőlszóló 

335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet 

 Aszakképzettséggelrendelkező,pályakezdőálláskeresőkmunkatapasztalat-

szerzésénekésalétszámleépítésekmegelőzéseérdekébenarészmunkaidősfoglalkoztatástá

mogatásárólszóló70/2009(IV.2.)Korm. rendelet 

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

 A közfoglalkozatáshoznyújthatótámogatásokrólszóló375/2010.(XII.13.)Korm. 

rendelet 

 ANemzetiSzakképzésiésFelnőttképzésiHivatalrólszóló319/2014.(XII.13.)Korm. 

rendelet 

 Afővárosiésmegyeikormányhivatalokról,valamintajárási(fővárosikerületi)hivatalokról 

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

 Azállamifoglalkoztatásiszervkénteljárójárási(fővárosikerületi)hivatalokáltalánostóleltérőillet

ékességiterületérőlszóló67/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

 AzOrszágosKépzésiJegyzékrőlésazOrszágosKépzésiJegyzékmódosításánakeljárásrendj

éről szóló150/2012. (VII.6.)Korm. rendelet 

 Aharmadikországbeliállampolgárokmagyarországifoglalkoztatásánaknemösszevontkérel

mezésieljárásalapjántörténőengedélyezéséről,azengedélyezésikötelezettségalólimentess

égről,  

afővárosiésmegyeikormányhivatalösszevontkérelmezésieljárásbanvalószakhatóságiközr

eműködéséről,valamintaMagyarországonengedélymentesenfoglalkoztathatóharmadikors

zágbeliállampolgárokmagyarországifoglalkoztatásánakbejelentéséről,ésamunkabérmegté

rítéséről szóló445/2013. (XI. 28.)Korm. rendelet 

 ATársadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás1.1.2.

 konstrukció:„Decentralizáltprogramokahátrányoshelyzetűekfoglalkoztatásáért”,valamint

aTársadalmiMegújulásOperatívProgram1.prioritás1.1.1.konstrukció:„Megváltozottmunkak
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épességűemberekrehabilitációjánakésfoglalkoztatásánaksegítése”keretébennyújthatótám

ogatásokrólszóló132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 

 A munkábajárássalkapcsolatosutazásiköltségtérítésrőlszóló39/2010.(II.26.) 

Korm.rendelet 

 Afoglalkoztatástelősegítőtámogatásokról,valamintaMunkaerő-

piaciAlapbólafoglalkoztatásiválsághelyzetekkezelésérenyújthatótámogatásokrólszóló6/19

96.(VII.16.) MüMrendelet 

 A rendbírságról szóló3/1996. (IV. 5.) MüMrendelet 

 Amunkaerő-

piaciszolgáltatásokrólvalamintazazokhozkapcsolódóannyújthatótámogatásokról 

szóló30/2000. (IX.15)GMrendelet 

 Aregionálisképzőközpontokfeladatairól,irányításáról,aMunkaerőpiaciAlapfoglalkoztatásial

aprészénbelülelkülönítettképzésikeretfelhasználásáról,valamintaregionálisképzőközponto

késamegyei(fővárosi)munkaügyiközpontokegyüttműködéséről szóló23/2005. (XII.26.) 

FMM rendelet 

 Amunkaköri,szakmai,illetveszemélyihigiénésalkalmasságorvosivizsgálatárólszóló33/1998.

(VI.24.)NMrendelet 

 Aszakképzésmegkezdésénekésfolytatásánakfeltételeiről,valamintatérségiintegráltszakké

pzőközponttanácsadótestületérőlszóló8/2006.(XII.287.)OMrendelet 

 Azálláskeresőkéntvalónyilvántartásbavételről,valamintanyilvántartásbólvalótörlésrőlszóló2

/2011. (I. 14.)NGMrendelet 

 ATanács1408/71/EGKRendeleteaszociálisbiztonságirendszereknekaKözösségenbelül 

mozgómunkavállalókraéscsaládtagjaikratörténőalkalmazásáról 

 ATanács1612/68/EGKRendeleteamunkavállalókKözösségenbelüliszabadmozgásáról, 

 1408/2013/EURendeletazEurópaiUnióműködésérőlszólószerződés107.és108.cikkéneka

mezőgazdaságiágazatbannyújtottcsekélyösszegűtámogatásokravalóalkalmazásáról 

 Afoglalkozás-egészségügyiszolgáltatásról szóló27/1995. (VII.25.)NMrendelet 

 AzOrszágosKépzési Jegyzékről szóló37/2003. (XII.27.)OMrendelet 

 AStartkártyafelhasználásának,illetveazahhozkapcsolódószociálishozzájárulásiadóérvény

esítésének, továbbáelszámolásánakrészletesszabályairól szóló55/2011.(XII.30.) 

NGMrendelet 

 Aszabálysértésinyilvántartásirendszeregyesnyilvántartásairészéretörténőadatközlésformá

járól,módjárólésrendjéről,aszabálysértésinyilvántartószerváltalteljesítettadatközlésrendjér

ől,valamintazegyesszabálysértésinyilvántartásokbankezeltadatokratekintettelkiállítottható

ságibizonyítványkiadásánakeljárásirendjérőlszóló21/2012. (IV.13.)BMrendelet 

 Aszabálysértésekről,aszabálysértésieljárásrólésaszabálysértésinyilvántartásirendszerrőls

zóló2012.éviII.törvényvégrehajtásávalkapcsolatosrendelkezésekről,valamintazahhozkapc

solódóegyesrendeletekmódosításárólszóló22/2012.(IV.13.)BMrendelet 

 Anemzetgazdaságiminiszter1/2015.(I.21.)NGMutasításaaNemzetgazdaságiMinisztérium

Szervezeti ésMűködési Szabályzatáról 

 ARendőrségszerveiilletékességiterületénekmegállapításárólszóló67/2007.(XII. 

28.)IRMrendelet 

 AzEurópaiParlamentésaTanács1304/2013/EUrendelete(2013.december17-

én)azEurópaiSzociálisAlaprólésaz1081/2006/EKtanácsirendelethatályonkívülhelyezéséről 

 AzEurópaiUnióműködésérőlszólószerződés107.és108.cikkénekacsekélyösszegűtámogat

ásokravalóalkalmazásárólszóló,2013.december18-i1407/2013/EUbizottságirendelet 

 ASzerződés107.és108.cikkealkalmazásábanbizonyostámogatásikategóriáknakabelsőpia

ccalösszeegyeztethetőneknyilvánításárólszóló651/2014/EUbizottságirendelet 

 ABizottság2006.december8-

i1828/2006/EKrendeletea1083/2006/EKtanácsirendeletvégrehajtásánakrészletes 
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szabályairól 

 Azösszevontadóalapadójátcsökkentőkedvezményigénybevételeszempontjábólsúlyosfogy

atékosságnakminősülőbetegségekrőlszóló335/2009.(XII.29.)Korm.rendelet 

 Asúlyosfogyatékosságminősítésérőlésigazolásárólszóló49/2009.(XII.29.)EüM 

rendelet 

 Azálláskeresésijáradékésálláskeresésisegélymegállapításáhozszükségesigazolólapról 

szóló34/2009. (XII. 30.)SZMMrendelet 

 A munkavállalókUniónbelüliszabadmozgásárólszóló492/2011/EUrendelet 

 A szociálisbiztonságirendszerekkoordinálásárólszóló883/2004. EKrendelet 

 Aszociálisbiztonságirendszerekkoordinálásárólszóló883/2004.EKrendeletvégrehajtásárav

onatkozó eljárásmegállapításáról szóló987/2009.EKrendelet 

 egyesipari,kereskedelmiésidegenforgalmitevékenységekgyakorlásáhozszükségesképesít

ésekről szóló5/1997. (III. 5.) IKIMrendelet 

 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény a Foglalkozások

 EgységesOsztályozásiRendszeréről 

 A nemzetifelsőoktatásról szóló 2011.éviCCIVtörvény 

 Arendvédelmifeladatokatellátószervekhivatásosállományánakszolgálatijogviszonyárólszól

ó a2015.éviXLII. tv. 

 Amezőgazdaságiőstermelői igazolványról 436/2015.(XII.28.)Korm. rendelet 

 ANemzetiFoglalkoztatásiAlapképzésialaprészébőlnyújthatóegyesszakképzésiésfelnőttkép

zési célú támogatásokrészletesszabályairól16/2016.(V.27.)NGMrendelet 

 
Földhivatali feladatellátáshozkapcsolódó: 

 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 szankcióninak 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 szóléó 2011. évi CXCVI. törvény 

 A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törény 

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

 Az ügyvédi tevékenységről szoló 2017. évi LXXVIII. törvény 

 A PolgáriTörvénykönyvről szóló2013.éviV. törvény 

 Aföldrendező ésaföldkiadóbizottságokrólszóló1993.éviII. törvény 

 A bányászatról szóló1993.éviXLVIII. törvény 

 A bíróságivégrehajtásrólszóló1994.éviLIII. törvény 

 Akörnyezetvédelménekáltalánosszabályairól szóló1995.éviLIII. törvény 

 Azilletékekrőlszóló1990.éviXCIII.törvénymódosításáról,valaminta hitelestulajdoni 

lapmásolat igazgatásiszolgáltatási díjárólszóló1996.éviLXXXV.törvény 

 Azépítettkörnyezetalakításáról és védelmérőlszóló1997.éviLXXVIII. törvény 

 Azingatlan-nyilvántartásról szóló1997.éviCXLI.törvény 

 A társasházakrólszóló2003.éviCXXXIII. törvény 
 Anemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségűberuházásokmegvalósításánakgyorsít

ásáról és egyszerűsítéséről szóló2006.éviLIII. törvény 

 A villamosenergiárólszóló2007.éviLXXXVI. törvény 
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 A termőföldvédelmérőlszóló 2007.éviCXXIX. törvény 

 Azélelmiszerláncról és hatóságifelügyeletéről szóló2008.éviXLVI.törvény 

 Azerdőről,azerdővédelmérőlésazerdőgazdálkodásrólszóló2009.éviXXXVII.törvény 

 Aföldmérési éstérképészetitevékenységről szóló2012. éviXLVI.törvény 

 A mező-éserdőgazdaságiföldekforgalmáról szóló2013. éviCXXII. törvény 

 Amező-

éserdőgazdaságiföldekforgalmárólszóló2013.éviCXXII.törvénnyelösszefüggőegyesrendel

kezésekrőlésátmenetiszabályokrólszóló2013.éviCCXII.törvény 

 Atermőföldtulajdonjogánakmegszerzésétvagyhasználatátkorlátozójogszabályirendelkezé

sekkijátszásárairányulójogügyletekfeltárásárólésmegakadályozásárólszóló2014.éviVII. 

törvény 

 Abizalmivagyonkezelőkrőléstevékenységükszabályozásárólszóló2014.éviXV.törvény 

 A büntetőeljárásról szóló1998. éviXIX. törvény 

 A természetvédelmérőlszóló1996.éviLIII. törvény 

 A vízgazdálkodásrólszóló1995. éviLVII.törvény 

 Arészarányföldkiadássoránkeletkezettosztatlanközöstulajdonmegszüntetésénekrészletes

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

 Aföldhasználatinyilvántartásrészletesszabályairólszóló356/2007.(XII.23.)Korm. 

 rendelet 

 Akisajátításitervelkészítéséről,felülvizsgálatáról,záradékolásáról,valamintakisajátítássalka

pcsolatosértékkülönbözetmegfizetésénekegyeskérdéseirőlszóló178/2008.(VII.3.)Korm. 

rendelet 

 Aparlagfűelleniközérdekűvédekezésvégrehajtásának,valamintazállami,illetveaközérdekűv

édekezésköltségeimegállapításánakésigénylésénekrészletesszabályairól 

szóló221/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet 

 Azelővásárlásiéselőhaszonbérletijoggyakorlásaérdekébenazadás-

vételiésahaszonbérletiszerződéshirdetményiútontörténőközlésérevonatkozóeljárásiszabál

yokról szóló474/2013.(XII.12.)Korm. rendelet 

 Amezőgazdaságivagyerdészetiszakirányúképzettségekrőlszóló504/2013.(XII.29.) 

 Korm.rendelet 

 Aföldművesekről,a 

mezőgazdaságitermelőszervezetekről,valamintamezőgazdaságiüzemközpontokrólvezete

ttnyilvántartásrészletesszabályairólszóló38/2014.(II.24.)Korm. rendelet 

 Aföldtulajdonjogánakátruházását,vagyaföldtulajdonjogátérintőmásírásbafoglaltjogügyletet

tartalmazópapíralapúokmánybiztonságikellékeirőléskibocsátásánakszabályairól 

szóló47/2014.(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 

 Aföldmérésiéstérképészetiállamialapadatokkezeléséről,szolgáltatásárólésegyesigazgatás

iszolgáltatásidíjakrólszóló63/1999.(VII.21.)FVM-HM-PMegyüttesrendelet 

 Azingatlan-nyilvántartásrólszóló1997.éviCXLI. törvényvégrehajtásárólszóló 

 109/1999.(XII.29.)FVMrendelet 

 Azönállóingatlanokhelyrajziszámozásárólésazalrészletekmegjelölésérőlszóló 

 44/2006.(VI.13.)FVMrendelet 

 Aföldhasználatinyilvántartásbólvalóadatszolgáltatásravonatkozóigazgatásiszolgáltatásidíj

mértékérőlésadíjfizetésrészletesszabályairólszóló155/2009.(XI.16.)FVMrendelet 

 Atelekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 
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 166/2009.(XII.9.)FVMrendelet 

 Aszámítógépesingatlan-

nyilvántartásirendszerbőllekérdezésútjánszolgáltathatóegyesingatlan-

nyilvántartásiadatokszolgáltatásárólésigazgatásiszolgáltatásidíjáról,valamintazingatlan-

nyilvántartásieljárásigazgatásiszolgáltatásidíjánakmegállapításárólésadíjakmegfizetéséne

krészletesszabályairólszóló176/2009.(XII.28.)FVMrendelet 

 Atérképészetértfelelősminiszterfelelősségikörébetartozóállamialapadatokéstérképiadatbá

zisokvonatkoztatásiésvetületirendszeréről,alapadat-

tartalmáról,létrehozásának,felújításának,kezelésénekésfenntartásánakmódjáról,ésazálla

miátvételrendjérőlszóló15/2013. (III.11.) VMrendelet 

 Aföldmérésiéstérképészetitevékenységvégzéséhezszükségesszakképzettségrőlszóló19/

2013. (III.21.)VMrendelet 

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő ondok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 A Kormány 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az eljárási költségekről, az 

iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 

költségmentességről 

 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 

 Azingatlan-nyilvántartásicélúföldmérésiéstérképészetitevékenységrészletesszabályairól 

szóló25/2013. (IV.16.)VMrendelet 

 Azalapponthálózatipontokkalkapcsolatosszabályokrólszóló51/2014.(IV.29.)VM 

 rendelet 

 Aföldmérőigazolványról,azingatlanrendezőföldmérőminősítésről,valamintaföldmérésiszakf

elügyelőifeladatokról szóló52/2014.(IV.29.)VMrendelet 

 Azállamialapadatokadatbázisainakselejtezésiésarchiválásirendjéről,valamintaföldügyi 

éstávérzékelési levéltárról szóló39/2014. (XII. 18.)FMrendelet 

 Afővárosiésmegyeikormányhivatalokról,valamintajárási(fővárosikerületi)hivatalokról 

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

 Akörnyezetvédelmiéstermészetvédelmiszakkérdésvizsgálatávalkapcsolatosegyébeljárási

költségekrőlésszakértőidíjakrólszóló78/2015.(III.31.)Korm.rendelet 

 A földművelésügyi hatósági és igazgatásifeladatokatellátószervekkijelöléséről szóló 

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

 Azegyesföldügyieljárásokrészletesszabályairólszóló384/2016.(XII.2.)Korm. 

 rendelet 
 
Élelmiszerlánc-biztonságiés állategészségügyifeladatellátáshoz kapcsolódó: 

 2008.éviXLVI. törvényazélelmiszerláncról és hatóságifelügyeletéről 

 2009.éviXCV.törvényamezőgazdaságiésélelmiszeriparitermékekvonatkozásábanabeszáll

ítókkalszembenalkalmazotttisztességtelenforgalmazóimagatartástilalmáról 

 22/2012.(II.29.) Korm. rendeletaNemzetiÉlelmiszerlánc-biztonságiHivatalról 

 383/2016.(XII.2.)Korm.rendeletaföldművelésügyihatóságiésigazgatásifeladatokat ellátó 

szervekkijelöléséről 

 40/2012.(IV.27.)VMrendeletazélelmiszerlánc-

felügyeletidíjbevallásánakésmegfizetésénekszabályairól 

 63/2012.(VII.2.)VM rendeletaNemzetiÉlelmiszerlánc-

biztonságiHivatal,valamintamegyeikormányhivatalokmezőgazdaságiszakigazgatásiszerve

ielőttkezdeményezetteljárásokbanfizetendőigazgatásiszolgáltatásidíjakmértékéről,valamin

tazigazgatásiszolgáltatásidíjfizetésénekszabályairól 
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 1/2014.(I. 16.)EMMIrendeletafertőzőbetegségekjelentésénekrendjéről 

 1996.éviLV. törvény a vadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

 1993.éviCXIV. törvényazállattenyésztésről 

 40/2013. Korm. rendeletazállatkísérletekről 

 312/2012.(XI.8.)Korm.rendeletazépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságieljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamintazépítésügyihatóságiszolgáltatásról 

 66/2012.(IV.2.)Korm.rendeletakábítószerekkeléspszichotrópanyagokkal,valamintazújpszi

choaktívanyagokkalvégezhetőtevékenységekről,valamintezenanyagokjegyzékrevételéről 

ésjegyzékeinekmódosításáról 

 158/2010.(V.6.)Korm.rendeletamezőgazdaságiésélelmiszer-iparitermékekexportjával 

összefüggőintézkedésekről 

 41/2010.(II.26.)Korm.rendeletakedvtelésbőltartottállatoktartásárólésforgalmazásáról 

 158/2009.(VII.30.)Korm.rendeletamezőgazdaságitermékekésazélelmiszerek,valamintasz

eszesitalokföldrajziárujelzőinekoltalmárairányulóeljárásrólésatermékekellenőrzéséről 

 66/2009.(IV.2.)Korm.rendeletakísérletiésegyébtudományoscélokrafelhasználtgerincesálla

tokvédelmérőlszóló,Strasbourgban,1986.március18-

ánaláírtEurópaiEgyezménykihirdetéséről 

 220/2008.(VIII.30.)Korm.rendeletazélelmiszerláncterületénkötelezőelőírásokésajánlottsza

kmaiirányelvekgyűjteményei kiadásánakrendjéről 

 322/2007.(XII.5.)Korm.rendeletakölcsönösmegfeleltetésiszabályokbetartásátellenőrzősze

rvekről 

 222/2007.(VIII.29.)Korm.rendeletacirkuszimenazsérialétesítéseésműködtetéseengedélye

zésének, valamint fenntartásánakrészletesszabályairól 

 348/2006.(XII.23.)Korm.rendeletavédettállatfajokvédelmére,tartására,hasznosítására 

ésbemutatásáravonatkozórészletesszabályokról 

 113/2006.(V.12.)Korm.rendeletajogosultállatorvoshatáskörérőlésaműködésével 

kapcsolatosrészletesszabályokról 

 201/2001.(X.25.)Korm.rendeletazivóvízminőségikövetelményeirőlésazellenőrzés 

rendjéről 

 25/1989.(III.17.)MTrendeletagyorsanromlóélelmiszereknemzetköziszállításárólésazilyens

zállításhozhasználtkülönlegesszállítóeszközökrőlszóló,Genfben,1970.szeptember 1. 

napjánkeltEurópaiMegállapodáskihirdetéséről 

 33/2010.(V.13.)EüM–FVMegyüttesrendeletazélelmiszerekkelkapcsolatostápanyag-

összetételreésegészségrevonatkozóállításokkalkapcsolatosegyesszabályokról 

 59/1999.(XI.26.)EüMrendeletavásári,piaciésvásárcsarnokiárusításközegészségügyiszabá

lyairól 

 37/2004. (IV.26.) ESZCSMrendeletazétrend-kiegészítőkről 

 36/2004. (IV.26.) ESZCSMrendeletakülönlegestáplálkozási célúélelmiszerekről 

 62/2003.(X.27.)ESZCSMrendeletazélelmiszereredetűmegbetegedésekeseténkövetendőe

ljárásról 

 38/2003.(VII.7.)ESZCSM–FVM–

KvVMegyüttesrendeletabiocidtermékekelőállításánakésforgalombahozatalánakfeltételeirő

l 

 66/2010.(V.12.)FVMrendeletanövényiésállatieredetűélelmiszerekbenéstakarmányokban,il

letveazokfelületéntalálhatómegengedettnövényvédőszer-

maradékokhatárértékéről,valamintezekhatóságiellenőrzéséről 

 57/2010.(V.7.)FVMrendeletazélelmiszerekforgalombahozatalának,valamintelőállításának

engedélyezéséről,illetvebejelentéséről 

 52/2010.(IV.30.)FVMrendeletakistermelőiélelmiszer-termelés,-előállításés- 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26085.608248&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18970.618339&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156145.613708&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147770.621190&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131444.591192&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129951.599043&amp;kif=%C3%A1llateg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi%2A&amp;xcel
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értékesítésfeltételeiről 

 38/2010.(IV.15.)FVMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlapbólavédettősh

onosésaveszélyeztetettmezőgazdaságiállatfajtákgenetikaiállományánaktenyésztésbentör

ténőmegőrzésérenyújtandótámogatásokrészletesfeltételeiről 

 33/2010.(IV.7.)FVMrendeletazállatgyógyászatitermékekrőlszóló128/2009.(X.6.) 

FVMrendeletmódosításáról 

 79/2004.(V.4.)FVMrendeletavadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

szóló1996.éviLV.törvényvégrehajtásánakszabályairól 

 182/2009.(XII.30.)FVMrendeletjuh-és  kecskefélékegyedeinekEgységesNyilvántartási 

ésAzonosítási Rendszeréről 

 180/2009.(XII.29.)FVMrendeletaszalmonellózisellenivédekezésegyesszabályairól 

 179/2009.(XII.29.)FVMrendeletafertőzőszivacsosagyvelőbántalmakmegelőzéséről,azelle

nükvalóvédekezésről,illetveleküzdésükről 

 32/1999.(III.31.)FVMrendeletamezőgazdaságihaszonállatoktartásánakállatvédelmiszabál

yairól 

 163/2009.(XI.27.) FVMrendeleta Newcastle-betegségellenivédekezésszabályairól 

 128/2009. (X.6.)FVMrendeletazállatgyógyászatitermékekről 

 81/2009.(VII.10.)FVMrendeletakölcsönösmegfeleltetéskörébetartozóellenőrzéseklefolytat

ásával,valamintajogkövetkezményekalkalmazásávalkapcsolatos szabályokról 

 139/2007.(XI.28.)FVMrendeletabaromfiágazatbanigénybevehetőállatjólétitámogatásokfelt

ételeiről 

 140/2007.(XI.28.)FVMrendeletasertéságazatbanigénybevehetőállatjólétitámogatásokfelté

teleiről 

 31/2009. (III.27.) FVMrendeletakéknyelvbetegségellenivédekezésszabályairól 

 30/2009.(III.27.)FVMrendeletasertésállományokAujeszky-

betegségtőlvalómentesítésénekszabályairól és amentességfenntartásáról 

 5/2009.(I.27.)FVMrendeletabaromfikeltetőállomásoküzemeltetésénekengedélyezésérőlés

működésüknekrendjérőlszóló121/2007.(X.18.)FVMrendeletmódosításáról 

 164/2008.(XII.20.)FVMrendeletaveszettségellenivédekezésrészletes szabályairól 

 127/2008.(IX.29.)FVMrendeletatenyésztettvíziállatokraésazazokbólszármazótermékekrev

onatkozóállat-

egészségügyikövetelményekrőlésavíziállatokbanelőfordulóegyesbetegségekmegelőzésér

ől és az azokellenivédekezésről 

 113/2008. (VIII.30.) FVM rendelet azállatbetegségekbejelentésénekrendjéről 

 88/2008.(VII.18.)FVMrendeletazállatoknakaszállításésakapcsolódóműveletekközbeni 

védelmérevonatkozó1/2005/EKrendelet végrehajtásáról 

 56/2008.(IV.25.)FVMrendeletazállatihullaelszállításiésártalmatlanításiköltségeinektámoga

tásáról 

 15/2008.(II.15.)FVMrendeletahagyományoskülönlegesterméknekminősülőmezőgazdaság

itermékekés élelmiszerekelismerésénekésellenőrzésénekrendjéről 

 12/2008.(II.14.)FVMrendeletazegyesBrucellafajokellenivédekezésrészletesszabályairól 

 148/2007.(XII.8.)FVMrendeletazegyesállatbetegségekmegelőzésével,illetveleküzdésével 

kapcsolatostámogatásokigénylésénekéskifizetésénekrendjéről 

 143/2007.(XII.4.)FVMrendeletamadárinfluenzaellenivédekezésrészletesszabályairól 

 140/2007.(XI.28.)FVMrendeletasertéságazatbanigénybevehetőállatjólétitámogatásokfelté

teleiről 

 139/2007.(XI.28.)FVMrendeletabaromfiágazatbanigénybevehetőállatjólétitámogatásokfelt

ételeiről 

 121/2007.(X.18.)FVMrendeletabaromfikeltetőállomásoküzemeltetésénekengedélyezésér

ől és működésüknekrendjéről 
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 120/2007.(X.18.)FVMrendeletaBaromfiInformációsRendszerlétrehozásárólésműködtetés

énekrendjéről 

 119/2007.(X.18.)FVMrendeletatartásihelyek,atenyészetekésazezekkelkapcsolatosegyesa

datokországosnyilvántartási rendszeréről 

 68/2007.(VII.26.)FVM–EüM–SZMMegyüttesrendeletazélelmiszer-

előállításésforgalombahozatalegyesélelmiszer-higiéniai feltételeiről és 

azélelmiszerekhatóságiellenőrzéséről 

 52/2007.(VI.28.)FVMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlapbólaszaktaná

csadásiszolgáltatásokigénybevételéheznyújtandótámogatásokrészletesfeltételeiről 

 49/2007.(VI.26.)FVMrendeletazegyesmezőgazdaságiállatfajokspermatárolóközpontjainak

létesítéséről és üzemeltetésüknekrendjéről 

 27/2007.(IV.17.)FVMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlapbólazállattartó

telepekkorszerűsítéséheznyújtandótámogatásokrészletes feltételeiről 

 23/2007.(IV.17.)FVMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlaptársfinanszíro

zásábanmegvalósulótámogatásokigénybevételénekáltalánosszabályairól 

 66/2006.(IX.15.)FVMrendeletazállatieredetűélelmiszerekrevonatkozóegyesélelmiszer-

higiéniai szabályokról 

 123/2005. (XII.27.)FVMrendeletatenyésztőszervezeti-ésfajtaelismerésrendjéről 

 52/2005.(VI.4.)FVM–

PMegyüttesrendeletatakarmányokharmadikországokbólvalóbehozataláról 

 23/2005. (III.23.) FVMrendeletaragadósszáj-és körömfájásellenivédekezésről 

 128/2004.(VIII.19.)FVMrendeletazállatokésállatieredetűtermékekbizonyítványainakkiállítá

sáról 

 19/2005.(III.22.)FVMrendeletazemberifogyasztásraszántállatieredetűtermékekelőállításár

a,feldolgozására,forgalmazásáraésbehozataláravonatkozóállategészségügyikövetelmény

ekmegállapításáról 

 172/2004.(XII.23.)FVMrendeletazAgrár-ésVidékfejlesztésiOperatívProgramkihirdetéséről 

 162/2004.(XI.16.)FVMrendeletazállatorvosibizonyítványmintákközzétételirendjéről 

 142/2004.(IX.30.)FVM–GKM együttesrendeleta mezőgazdaságés az 

iparterületénfolytatottgéntechnológiaitevékenységegyesszabályairól 

 89/2004.(V.15.)FVMrendelet  

anövényvédőszerekforgalombahozatalánakésfelhasználásánakengedélyezéséről,valami

ntanövényvédőszerekcsomagolásáról,jelöléséről, tárolásáról ésszállításáról 

 82/2004. (V.11.)FVMrendeletagyümölcsés zöldségellenőrzéséről 

 65/2004.(IV.27.)FVM–ESZCSM–

GKMegyüttesrendeletatermészetesásványvíz,aforrásvíz,azivóvíz,azásványianyaggaldúsít

ottivóvízésazízesítettvízpalackozásánakésforgalombahozatalánakszabályairól 

 55/2004.(IV.24.)FVMrendeletaharmadikországokbólazEurópaiUnióterületérebehozni 

kívántállatokállategészségügyiellenőrzésénekszabályairól 

 54/2004.(IV.24.)FVMrendeletazegyesélőállatokéstermékekEurópaiUniónbelülikereskedel

mévelkapcsolatosállategészségügyiés állattenyésztési ellenőrzésekről 

 53/2004.(IV.24.)FVMrendeletaharmadikországokbólazEurópaiUnióterületérebehozni 

kívánttermékekállategészségügyiellenőrzéséről 

 52/2004.(IV.24.)FVMrendeletazállatieredetűtermékekEurópaiUniónbelülikereskedelméne

kállategészségügyiellenőrzéséről 

 24/2004.(III.2.)FVMrendeletazegyeshormon-vagytireosztatikushatásúanyagokés abéta-

agonistákállattenyésztésben történőfelhasználásánaktilalmáról 

 111/2003.(XI.5.)FVM–GKM–ESZCSM–

KvVMegyüttesrendeletagéntechnológiaimódosításnaktekintendő,valamintannaknemminő
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sülőeljárásokrólésagéntechnológiaitevékenységellenőrzésére 

 82/2003.(VII.16.)FVMrendeletagéntechnológiaitevékenységrevonatkozónyilvántartásésad

atszolgáltatásrendjéről,valamintagéntechnológiaitevékenységhezszükségesengedélyiránt

ikérelemhezcsatolandódokumentációról 

 75/2003. (VII.4.)FVMrendeleta vágóállatokvágás utániminősítéséről 

 74/2003.(VII.1.)FVMrendeletatojótyúktartótelepeknyilvántartásbavételénekszabályairól 

 70/2003.(VI.27.)FVMrendeletaméhállományokvédelmérőlésamézelőméhekegyesbetegsé

geinekmegelőzéséről és leküzdéséről 

 44/2003. (IV.26.) FVMrendeleta Magyar Takarmánykódexkötelezőelőírásairól 

 14/2003.(II.14.)FVMrendeletasertésekhólyagosbetegségeellenivédekezésszabályairól 

 7/2003.(II.4.)FVMrendeleta lófertőzőarteritiseellenivédekezésről 

 99/2002.(XI.5.)FVMrendeletaszarvasmarha-

fajokegyedeinekjelöléséről,valamintEgységesNyilvántartásiés Azonosítási Rendszeréről 

 81/2002.(IX.4.)FVMrendeletazoonózisokellenivédekezésállategészségügyifeladatairól 

 75/2002.(VIII.16.)FVMrendeletaklasszikussertéspestisésazafrikaisertéspestisellenivédeke

zésről 

 65/2002. (VIII.9.) FVMrendeletagümőkórellenivédekezésről 

 61/2002.(VIII.1.)FVMrendeletazegyesállatokszaporításának,aszaporítóanyagfelhasználás

ának,valamintbehozatalánakéskivitelénekállategészségügyifeltételeiről 

 49/2002.(V.24.)FVMrendeletaszalmonellózisésabaromfitífuszellenivédekezésről és 

amentességmegtartásáról 

 31/2002.(IV.19.) FVMrendeletazafrikai lópestismegelőzéséről és leküzdéséről 

 25/2002.(IV.12.)FVMrendeletabovinsomatotropinésegyébbiotechnológiaiútonelőállítottso

matotropinokforgalombahozatalánaktilalmáról 

 21/2002.(III.20.)FVMrendeletaszarvasmarhákenzootikusleukózisátólvalómentesítésszabá

lyairól 

 19/2002.(III.8.)FVMrendeletaszarvasmarhákfertőzőrhinotracheitiseellenimentesítésszabál

yairól 

 10/2002.(I.23.)FVMrendeletazállatieredetűélelmiszerekbenelőforduló,egészségreártalmas

maradékanyagokmonitoringvizsgálatirendjéről 

 99/2001.(XI.30.)FVMrendeletazegyesállategészségügyiigazgatásiszolgáltatásokdíjárólsz

óló46/1999. (V. 19.)FVMrendelet módosításáról 

 53/2001.(VIII.17.)FVMrendelet„MagyarországSAPARDTerve2000–2006.''kihirdetéséről 

 42/2001.(VI.15.)FVMrendeletaföldművelésügyiésvidékfejlesztésiminiszterfelügyeletealáta

rtozószervekkatasztrófákellenivédekezésénekirányításárólésfeladatairól 

 16/2001. (III.3.) FVMrendeleta MezőgazdaságiBiztonságiSzabályzatkiadásáról 

 32/1999.(III.31.)FVMrendeletamezőgazdaságihaszonállatoktartásánakállatvédelmiszabál

yairól 

 56/1997.(VIII.14.)FM–IKIM–

NMegyüttesrendeletazélelmiszerekmegsemmisítésénekfeltételeiről ésmódjáról 

 41/1997. (V.28.)FMrendeletazÁllategészségügyiSzabályzat kiadásáról 

 21/1996. (VII.9.)FMrendeletamarhalevélkiváltásáról éskezeléséről 

 39/1994. (VI.28.)FMrendeleta 

mesterségestermékenyítésről,azembrióátültetésről,azállatiszaporítóanyagokelőállításáról,

felkínálásáról,forgalmazásárólésfelhasználásáról 

 35/1994.(VI.28.)FMrendeletazállamitulajdonúapaállatésszaporítóanyag-ellátásmódjáról, 

feltételeiről,valamint költséghozzájárulásáról 

 3/2001.(II.23.)KöM–FVM–NKÖM–

BMegyüttesrendeletazállatkertésazállatotthonlétesítésének, 

működésénekésfenntartásánakrészletesszabályairól 
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 55/2011.(IX.20.)NEFMIrendeletavitaminok,ásványianyagokésbizonyosegyébanyagokélel

miszerekheztörténőhozzáadásánakegyeskérdéseiről 

 140/2012. (XII.22.)VMrendeleta vágóállatokleölésénekés 

levágásánakállatvédelmiszabályairól 

 94/2012.(VIII.30.)VMrendeletazinaktiválttelepspecifikusvakcinákelőállításáraésfelhasznál

ásáravonatkozóállat-egészségügyiszabályokmegállapításáról 

 87/2012.(VIII.27.)VM rendeletaz élőállatokbelföldiszállításánakállat-

egészségügyiszabályairól 

 65/2012.(VII.4.)VMrendeletatakarmányokelőállításának,forgalombahozatalánakésfelhasz

nálásánakegyesszabályairól 

 63/2012.(VII.2.)VMrendeletaNemzetiÉlelmiszerlánc-

biztonságiHivatal,valamintamegyeikormányhivatalokmezőgazdaságiszakigazgatásiszerve

ielőttkezdeményezetteljárásokbanfizetendőigazgatásiszolgáltatásidíjakmértékéről,valamin

tazigazgatásiszolgáltatásidíjfizetésénekszabályairól 

 45/2012.(V.8.)VMrendeletanememberifogyasztásraszántállatieredetűmelléktermékekrevo

natkozóállategészségügyiszabályokmegállapításáról 

 22/2012.(III.9.)VMrendeletahúsmarhaésajuhágazatokbannyújtottkérődzőszerkezetátalakít

ásinemzetiprogramEurópaiMezőgazdaságiGaranciaAlapbólfinanszírozottkülönlegestámo

gatásánakigénybevételéhezkapcsolódófeltételekmegállapításáról 

 17/2012.(II.29.)VMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlapbólagenetikaierő

forrásokmegőrzéseintézkedéskeretébenavédettőshonosésveszélyeztetettmezőgazdasági

állatfajtákmegőrzéséheznyújtandótámogatásokigénybevételénekrészletes feltételeiről 

 383/2016.(XII.2.)Korm.rendeletaföldművelésügyihatóságiésigazgatásifeladatokat ellátó 

szervekkijelöléséről 

 85/2015.(XII.17.)FM  rendeletaveszélyesállatfajokrólésegyedeiktartásánakszabályairól 

 225/2015.(VIII.7.)Korm.rendeletaveszélyeshulladékkalkapcsolatosegyestevékenységekré

szletesszabályairól 

 15/1969. (XI. 6.)MÉMrendeletaméhészetről 

 62/2011.(VI.30.)VMrendeletavendéglátó-

iparitermékekelőállításánakésforgalombahozatalánakélelmiszerbiztonságifeltételeiről 

 AzEurópaiParlamentésaTanács852/2004/EKrendelete(2004.április29.)azélelmiszer-

higiéniáról 

 AzEurópaiParlamentésaTanács852/2004/EKrendelete(2004.április29.)azállatieredetűélel

miszerekkülönlegeshigiéniai szabályainakmegállapításáról 

 AzEurópai Parlament ésaTanács178/2002/EKrendelete(2002. január28.) 

 Azélelmiszerjogáltalánoselveirőléskövetelményeiről,azEurópaiÉlelmiszerbiztonságiHatós

áglétrehozásárólésazélelmiszerbiztonságravonatkozóeljárásokmegállapításáról 

 28/2017. (V. FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési 

rendszerre vonatkozó követelményekről 

 

A 

járásiépítésügyi,építésfelügyeletivalamintörökségvédelmieladatellátáshozkapcsolódó: 

 
 2006.éviLIII.törvényanemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségűberuházásokmegv

alósításánakgyorsításáról ésegyszerűsítéséről 

 2004.éviXXXIV. törvényakis-ésközépvállalkozásokról,fejlődésüktámogatásáról 

 2000.éviCXII.törvényaBalatonKiemeltÜdülőkörzetTerületrendezésiTervének 

elfogadásáról ésa BalatoniTerületrendezési Szabályzatmegállapításáról 

 1997.éviLXXVIII. törvényazépítettkörnyezetalakításáról ésvédelméről 



24  

 1990.éviXCIII. törvényazilletékekről 

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

(fővárosikerületi)hivatalokról 

 146/2014. (V.5.) Korm. rendeletafelvonókról, mozgólépcsőkről ésmozgójárdákról 

 275/2013.(VII.16.)Korm.rendeletazépítésiterméképítménybetörténőbetervezésénekésbeé

pítésének,enneksoránateljesítményigazolásánakrészletesszabályairól 

 314/2012.(XI.8.)Korm.rendeletatelepülésfejlesztésikoncepcióról,azintegrálttelepülésfejles

ztésistratégiárólésatelepülésrendezésieszközökről,valamintegyestelepülésrendezési 

sajátosjogintézményekről 

 313/2012.(XI.8.)Korm.rendeletazÉpítésügyiDokumentációsésInformációsKözpontról,vala

mintazOrszágosÉpítésügyiNyilvántartásról 

 312/2012.(XI.8)Korm.rendeletazépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságieljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamintazépítésügyihatóságiszolgáltatásról 

 85/2012. (IV. 21.)Korm. rendeletazelektronikusügyintézésrészletesszabályairól 

 23/2011.(III.8.)Korm.rendeletazenés,táncosrendezvényekműködésénekbiztonságosabbát

ételéről 

 194/2009.(IX.15)Korm.rendeletazépítésiberuházásokmegvalósításáhozszükségeseljárás

okintegráltintézésénekrészletesszabályairólésaközreműködőhatóságokkijelöléséről 

 191/2009.(IX. 15.)Korm. rendeletazépítőiparikivitelezési tevékenységről 

 190/2009. (IX. 15.)Korm. rendeletafőépítészitevékenységről 

 188/2009.(IX.10.)Korm.rendeletaközigazgatásihatóságieljárásirataibanlévőszemélyesésv

édettadatokmegismerhetetlennétételéért,valamintazilyenmódonkivonatoltiratokról 

valómásolatkészítéséértfizetendőköltségtérítésről 

 176/2008. (VI.30)Korm. rendeletazépületekenergetikaijellemzőinektanúsításáról 

 282/2007.(X.26.)Korm.rendeletaszakterületekágazatikövetelményeiértfelelősszervekkijelö

léséről, valamint ameghatározottszakkérdésekbenkizárólagosaneljáróés 

egyesszakterületekenszakvéleménytadószervekről 

 343/2006.(XII.23.)Korm.rendeletazépítésügyiésazépítésfelügyeletihatóságokkijelölésérőlé

sműködésifeltételeiről 

 252/2006.(XII.7)Korm.rendeletatelepülésrendezésiésépítésügyiműszakitervtanácsokról, 

 245/2006.(XII.5)Korm.rendeletazépítésügyibírságmegállapításánakrészletesszabályairól 

 266/2013.(VII.11.)Korm.rendeletazépítésügyiésazépítésüggyelösszefüggőszakmagyakorl

ásitevékenységekről 

 238/2005. (X.25) Korm. rendeletazépítésfelügyeletibírságról 

 113/1998.(VI.10)Korm.rendeletafelvonókésamozgólépcsőképítésügyihatóságiengedélyez

éséről,üzemeltetéséről,ellenőrzéséről és azellenőrökről 

 253/1997.(XII.20)Korm.rendeletaz Országostelepülésrendezésiés 

építésikövetelményekről 

 45/2004.(VII.26.)BM-KvVMegyüttesrendeletaz építésiés bontási 

hulladékkezelésénekrészletesszabályairól 

 54/2014. (XII.5.) BMrendeletazOrszágosTűzvédelmiSzabályzatról 

 7/2006. (V.24.)TNMrendeletazépületekenergetikaijellemzőinekmeghatározásáról 

 21/2010.(V.14.)NFGMrendeletaz egyesipariés 

kereskedelmitevékenységekgyakorlásáhozszükségesképesítésekről 

 5/1997.(III.5.)IKIMrendeletazegyesipari,kereskedelmiés 

idegenforgalmitevékenységekgyakorlásáhozszükségesképesítésekről 

 155/2016. (VI. 13.)Korm. rendeletalakóépületépítésénekegyszerűbejelentéséről 

 178/2008.(VII.3.)Korm.rendeletakisajátításitervelkészítéséről,felülvizsgálatáról,záradékolá

sáról,valamintakisajátítássalkapcsolatosértékkülönbözetmegfizetésénekegyeskérdéseiről 

 MEutasításaz adottévi építésfelügyeletiellenőrzésekmegtervezésérőlés 
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atevékenységvégzéséről 

 AzadotttelepülésvonatkozásábanelfogadottHelyiÉpítésiSzabályzatésSzabályozásiTerv,ille

tveazegyébÖnkormányzatirendelkezések(pl.:helyivédettségmegállapításáról 

szólórendeletek 

 2001.éviLXIV. törvényakulturálisörökségvédelméről 

 496/2016.(XII.28.)Korm.rendeleta kulturálisörökségvédelmévelkapcsolatosszabályokról 

 191/2001. (X.18.) Korm. rendelet azörökségvédelmibírságról 

 439/2013.(XI.20.)Korm.rendeletarégészetiörökséggelésaműemlékiértékkelkapcsolatos 

szakértőitevékenységről 

 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  

 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  

 

 
Népegészségügyifeladatellátáshozkapcsolódó: 

 Azegészségügyihatósági ésigazgatásitevékenységről szóló1991. éviXI. törvény 

 Azegészségügyről szóló1997. éviCLIV. törvény 

 Azilletékről szóló1990. éviXCIII. törvény 

 Akémiai biztonságról szóló2000.éviXXV. törvény 

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló2011.éviCCIX. törvény 

 A 

nemdohányzókvédelmérőlésadohánytermékekfogyasztásának,forgalmazásánakegyessz

abályairól szóló1999. évi XLII törvény 

 Akereskedelemrőlszóló2005. éviCLXIV. törvény 

 A magzatiélet védelméről szóló1992.éviLXXIX. törvény 
 A gyermekekvédelméről és agyámügyiigazgatásról szóló1997.éviXXXI. törvény 

 Azegészségügybenműködőszakmaikamarákrólszóló2006.éviXCVII. törvény 

 Azegészségügyiés a 

hozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérőlésvédelmérőlszóló1997.éviXLVII. 

törvény 

 Azönállóorvosi tevékenységről szóló2000. éviII. törvény 
 Azegészségügyialapellátásrólszóló2015.éviCXXIII. törvény 
 Afővárosiésmegyeikormányhivatal,valamint  

ajárási(fővárosikerületi)hivatalnépegészségügyifeladataiellátásáról,továbbáazegészségüg

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

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

       tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 A nemzetiköznevelésrőlszóló2011.éviCXC. törvény 

 Apedagógiaiszakszolgálatiintézményekműködésérőlszóló15/2013.(II.26.)EMMIrendelet 

 Azegyesszemélyazonosításraalkalmatlanágazati(egészségügyi,szakmai)adatokkörénekm

eghatározására,gyűjtésére,feldolgozásáravonatkozórészletesszabályokról szóló76/2004. 

(VIII.19.) ESZCSMrendelet 

 Azegészségügyiszakmaikollégiumműködésérőlszóló12/2011.(III.30.)NEFMI 

rendelet 

 Akémiaiterhelésibírságalkalmazásánakrészletesszabályairólszóló224/2008.(IX. 



26  

9.) Korm. rendelet 

 Abiocidtermékekengedélyezésénekésforgalombahozatalánakegyesszabályairólszóló316/

2013. (VII:28.) Korm. rendelet 

 Atelepengedély,illetveateleplétesítésénekbejelentésealapjángyakorolhatóegyestermelőés

egyesszolgáltatótevékenységekről,valamintatelepengedélyezésrendjéről ésa 

bejelentésszabályairól szóló57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

 A kereskedelmitevékenységekvégzésénekfeltételeirőlszóló210/2009.(  IX.29.) 

Korm.rendelet 

 Aközfürdőklétesítéséről ésműködéséről szóló121/1996. (VII.24.)Korm. rendelet 

 Atermészetesfürdővizekminőségikövetelményeiről,valamintatermészetesfürdőhelyekkijelö

lésérőlés üzemeltetéséről szóló78/2008. (IV.3.)Korm. rendelet 

 Azivóvízminőségikövetelményeirőlés az ellenőrzésrendjérőlszóló201/2001. 

(X.25.)Korm. rendelet 

 Avíziközmű-

szolgáltatásrólszóló2011.éviCCIX.törvényegyesrendelkezéseinekvégrehajtásáról 

szóló58/2013. (II. 27.)Korm. rendelet 

 Anemüzleticélúközösségi,szabadidősszálláshely-szolgáltatásrólszóló173/2003. 

(X.28.)Korm. rendelet 

 Aszálláshely-szolgáltatásitevékenységfolytatásánakrészletesfeltételeirőlésaszálláshely-

üzemeltetésiengedélykiadásánakrendjérőlszóló239/2009.(X.20.)Korm.rendelet 

 Aszociális,gyermekjóllétiszolgáltatók,intézményekéshálózatokhatóságinyilvántartásáról 

ésellenőrzéséről szóló369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 

 Akörnyezetvédelmiéstermészetvédelmihatóságiésigazgatásifeladatokatellátószervekkijel

öléséről szóló71/2015. (III.30.)Korm.rendelet 

 Aszennyvizekésszennyvíziszapokmezőgazdaságifelhasználásánakéskezelésénekszabál

yairólszóló50/2001. (IV. 3.)Korm. rendelet 

 Azépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságieljárásokrólésellenőrzésekről,valamintazépítésüg

yihatóságiszolgáltatásrólszóló312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

 Akozmetikai termékekrőlszóló246/2013. (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

 megengedhetőmértékérőlszóló4/1998. (XI.11.) EüMrendelet 

 Azanyatej-helyettesítőésanyatej-kiegészítőtápszerrőlszóló20/2008.(V.14.)EüM 

rendelet 

 Aközétkeztetésrevonatkozótáplálkozás-egészségügyielőírásokrólszóló37/2014. 

(IV.30.)EMMIrendelet 

 A vásárokról,piacokrólés bevásárlóközpontokrólszóló55/2009.(III.13.)Korm.rendelet 

 A népegészségügyitermékadórólszóló2011. éviCIII.törvény 

 A zenés,táncosrendezvényekműködésénekbiztonságosabbátételérőlszóló 

23/2011.(III. 8.)Korm.rendelet 

 Az ÁNTSZ engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat

 működésénekengedélyezéséről szóló232/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
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 történőfinanszírozásánakrészletesszabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)Korm. rendelet 

 Aszociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók,intézményekéshálózatokhatósági

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló369/2013. (X.24.) Korm.rendelet 

 A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális

 foglalkoztatásitámogatásrólszóló112/2006. (V. 12.)Korm. rendelet 

 Azegészségügyiszolgáltatásgyakorlásánakáltalánosfeltételeiről,valamintaműködési 

engedélyezésieljárásról szóló96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 

 Azönállóorvositevékenységrőlszóló2000.éviII.törvényvégrehajtásárólszóló 

313/2011.(XII.23.)Korm. rendelet 

 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból

 történőfinanszírozásánakrészletesszabályairól 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 

 Térítésidíjellenébenigénybevehetőegyesegészségügyiszolgáltatásoktérítésidíjárólszóló28

4/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 Aveszélyesanyagokkalésaveszélyeskészítményekkelkapcsolatosegyeseljárások,illetvetev

ékenységekrészletesszabályairólszóló44/2000.(XII.27.)EüMrendelet 

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

 A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és

 készítményeknyilvántartásáról ésforgalombahozatalárólszóló10/1987. (VIII.19.) EüM 

rendelet 

 Azegészségügyiszakképesítésselrendelkezőszemélyekalap-és 

működésinyilvántartásáról,valamintaműködésinyilvántartásbannemszereplőszemélyektev

ékenységénekengedélyezéséről szóló18/2007. (IV. 17.) EüMrendelet 

 A  fokozottan  ellenőrzöttszernekminősülőgyógyszerekorvosirendelésének,gyógyszertári

 forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő 

felhasználásának,nyilvántartásánakéstárolásánakrendjérőlszóló43/2005.(X.15.)EüMrend

elet 

 Azegészségügyiellátássalösszefüggőfertőzésekmegelőzéséről,etevékenységekszakmai

minimumfeltételeiről ésfelügyeletéről szóló20/2009. (VI. 18.)EüMrendelet 

 Azorvostechnikai eszközökről szóló4/2009. (III. 17.) EüMrendelet 

 Aháziorvosi,házigyermekorvosiésfogorvositevékenységrőlszóló4/2000.(II.25.)EüMrendele

t 

 Azegészségügyiszolgáltatókésműködésiengedélyüknyilvántartásáról,valamintazegészség

ügyiszakmaijegyzékről szóló2/2004. (XI.17.)EüM.Rendelet 

 Agyógyászatisegédeszközöktársadalombiztosításitámogatásbatörténőbefogadásáról,tám

ogatássaltörténőrendeléséről,forgalmazásáról,javításáróléskölcsönzéséről szóló14/2007. 

(III.14.)EüM.Rendelet 

 Agyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának

 kölcsönzésénekszakmaikövetelményeiről szóló7/2004. (XI.23.)EüMrendelet 

 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 
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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, 

 Aközfürdőklétesítésénekésüzemeltetésénekközegészségügyifeltételeirőlszóló 

37/1996.(X.18) NMrendelet 

 A tanulóifjúságüdülésénekéstáborozásánakegészségügyifeltételeirőlszóló 

12/1991. (V.18.) NMrendelet 

 Amagzatiéletvédelmérőlszóló1992.  évi LXXIX.törvényvégrehajtásárólszóló 

32/1992.(XII.23.) NMrendelet 

 Aziskola-egészségügyiellátásról szóló26/1997.(IX. 3.)NMrendelet 

 Akötelezőegészségbiztosításkeretébenigénybevehetőbetegségekmegelőzésétéskoraifeli

smerésétszolgálóegészségügyiszolgáltatásokrólésaszűrővizsgálatokigazolásáról 

szóló51/1997.(XII.18.)NMrendelet 

 Azegészségügyiésahozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésénekegyeskérdéseiről 

szóló62/1997. (XII. 21.)NMrendelet 

 Afertőzőbetegségekésajárványokmegelőzéseérdekébenszükségesjárványügyiintézkedés

ekrőlszóló18/1998. (VI. 3.)NMrendelet 

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

 Atermészetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 

11/1997. (V.28.) NMrendelet 

 Afoglalkozás-egészségügyiszolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NMrendelet 

 Azotthoni szakápolásitevékenységrőlszóló20/1996. (VII. 26.)NMrendelet 

 Azegynapossebészetiésakúraszerűenvégezhetőellátásokszakmaifeltételeirőlszóló16/200

2. (XII. 12.) ESZCSMrendelet 

 A területivédőnői ellátásról szóló49/2004. (V.21.)ESZCSMrendelet 

 Azintézetenkívüliszülésszakmaiszabályairól,feltételeirőléskizáróokairólszóló 

35/2011.(III.21.)Korm.rendelet 
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 Azegészségügyitevékenységvégzéséhezszükségesegészségialkalmasságvizsgálatáról 

ésminősítésérőlszóló40/2004. (IV.26.) ESZCSMrendelet 

 Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges

 szakmaiminimumfeltételekről szóló60/2003. (X.20.)ESZCSMrendelet 

 Aszerzettimmunhiányostünetcsoportkialakulásátokozófertőzésterjedésénekmegelőzéseér

dekébenszükségesintézkedésekrőlésaszűrővizsgálatokelvégzésénekrendjéről 

szóló18/2002. (XII. 28.)ESZCSMrendelet 

 Azélelmiszereredetűmegbetegedésekeseténkövetendőeljárásrólszóló62/2003. 

(X.27.) ESZCSMrendelet 

 Azegyesszemélyazonosításraalkalmatlanágazati(egészségügyi,szakmai)adatokkörénekm

eghatározására,gyűjtésére,feldolgozásáravonatkozórészletesszabályokról szóló76/2004. 

(VIII.19.) ESZCSMrendelet 

 Aspeciálisgyógyászaticélraszánttápszerekrőlszóló24/2003.(V.9.)ESZCSM 

rendelet 

 Acsecsemőkéskisgyermekekszámárakészültfeldolgozottgabonaalapúélelmiszerekről 

ésbébiételekrőlszóló35/2004. (IV.26.)ESZCSMrendelet 

 Akülönlegestáplálkozásicélúélelmiszerekrőlszóló36/2004.(IV.26.)ESZCSM 

rendelet 

 Azétrend-kiegészítőkrőlszóló37/2004. (IV.26. ) ESZCSMrendelet 
 27/2004.(IV.24.)ESZCSMrendeletatesttömeg-csökkentéscéljáraszolgáló,csökkentett 

energiatartalmúétrendbenfelhasználásraszánt élelmiszerekről 

 Anevelési-oktatásiintézményekműködésérőlésaköznevelésiintézményeknévhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII. 31.)EMMIrendelet 

 Azélelmiszerekbenlévőtransz-

zsírsavakmegengedhetőlegnagyobbmennyiségéről,atransz-

zsírsavtartalmúélelmiszerekforgalmazásánakfeltételeirőléshatóságiellenőrzéséről,valamin

talakosságtransz-

zsírsavbeviteléneknyomonkövetésérevonatkozószabályokrólszóló71/2013. 

(XI.20.)EMMIrendelet 

 Azegészségügyiszolgáltatókhatóságiszakfelügyeletéről,szakmaiminőségértékelésérőlésa

minőségügyivezetőkrőlszóló33/2013.(V.10.)EMMIrendelet 

 A várandósgondozásrólszóló26/2014. (IV.8.) EMMIrendelet 

 Afertőzőbetegségekjelentésénekrendjérőlszóló1/2014. (I.16.) EMMIrendelet 

 Azegészségügyiszakdolgozóktovábbképzésénekszabályairólszóló63/2011.(XI. 

29.) NEFMIrendelet 

 Amunkahelyekkémiaibiztonságárólszóló25/2000.(IX.30.)EüM-SzCsMegyüttes 

rendelet 

 Azegyesnemüzleticélúközösségi,szabadidősszálláshelyeküzemeltetésénekegészségügyif

eltételeirőlszóló37/2007. (VII.23.)EüM-SZMMegyüttesrendelet 

 Azélelmiszerekbenelőfordulóegyesszennyezőanyagokraéstermészeteseredetűártalmasa

nyagokravonatkozóhatárértékekről,valamintazélelmiszerekkelrendeltetésszerűenérintkez

ésbekerülőegyesanyagokkal,tárgyakkalkapcsolatoskövetelményekről szóló49/2014. (IV. 

29.)VMrendelet 

 Azélelmiszerekmegsemmisítésénekfeltételeiről és módjáról szóló56/1997.(VIII.14.) 

FM-IKIM-NMegyüttesrendelet 

 Azélelmiszerekjelölésérőlszóló19/2004.(II.26.)FVM–ESZCSM–

GKMegyüttesrendeletazélelmiszerekkelkapcsolatostájékoztatásrólszóló36/2014.(XII.17.)

FMrendelet 

 Egyesönkéntesmegkülönböztetőmegjelölésekélelmiszerekentörténőhasználatárólszóló74

/2012. (VII. 25.) VMrendelet 
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 Azélelmiszer-előállításésforgalombahozatalegyesélelmiszer-

higiéniaifeltételeirőlésazélelmiszerekhatóságiellenőrzésérőlszóló68/2007.(VII.26.)FVM–

EüM–SZMMegyüttesrendelet 

 AMagyarHonvédségfeladatávalkapcsolatosközegészségügyi-

járványügyikövetelményekről,azokellátásának,valamintaz 

ÁllamiNépegészségügyiésTisztiorvosiSzolgálattalvalóegyüttműködésénekrendjérőlszóló2

1/2003.(VI.24.)HM–ESZCSMegyüttes rendelet 

 Aszemélyesgondoskodástnyújtószociálisintézményekszakmaifeladatairólésműködésükfel

tételeiről szóló1/2000.(I.7.) SZCSMrendelet 

 1907/2006/EKrendeletHelyesbítésavegyianyagokregisztrálásáról,értékeléséről,engedélye

zésérőléskorlátozásáról(REACH),azEurópaiVegyianyag-

ügynökséglétrehozásáról,az1999/45/EKirányelvmódosításáról,valaminta793/93/EGKtaná

csirendelet,az1488/94/EKbizottságirendelet,a76/769/EGKtanácsiirányelv,a91/155/EGK,a

93/67/EGK,a93/105/EKésa2000/21/EKbizottságiirányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló,2

006.december18-i1907/2006/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendelethez. 

 12/72/2008/EKrendeletAzEurópaiParlamentésaTanács1272/2008/EKrendeleteaveszélye

sanyagok éskeverékekosztályozásáról, 

címkézésérőléscsomagolásáról,a67/548/EGKésaz1999/45/EKirányelvekmódosításárólés

hatályonkívülhelyezéséről,valamintaz 1907/2006/EKrendelet módosításáról 

 528/2012/EUrendelet abiocidtermékekforgalmazásáról ésfelhasználásáról 

 852/2004/EKrendelet azélelmiszer-higiéniáról 

 1169/2011/EUrendeletafogyasztókélelmiszerekkelkapcsolatostájékoztatásáról,az1924/20

06/EKésaz1925/2006/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendeletmódosításárólésa87/250/E

GKbizottságiirányelv,a90/496/EGKtanácsiirányelv,az1999/10/EKbizottságiirányelv,a2000/

13/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirányelv,a2002/67/EKésa2008/5/EKbizottságiirányelvés

a608/2004/EKbizottságirendelet hatályonkívül helyezéséről 

 1924/2006/EKrendeletazélelmiszerekkelkapcsolatos,tápanyag-

összetételreésegészségrevonatkozóállításokról 

 1223/2009/EKrendelet akozmetikaitermékekről 

 178/2002/EKrendeleteazélelmiszerjogáltalánoselveirőléskövetelményeiről,azEurópaiÉlel

miszerbiztonságiHatóságlétrehozásárólésazélelmiszerbiztonságravonatkozóeljárásokme

gállapításáról 

 ABIZOTTSÁG41/2009/EKrendeletealisztérzékenységbenszenvedőknekszántélelmiszere

kösszetételéről és címkézéséről 

 2002/46/EKirányelv(2002.június10.)azétrend-

kiegészítőkrevonatkozótagállamijogszabályokközelítéséről 

 258/97/EKrendelet azúj élelmiszerekről és az újélelmiszer-összetevőkről 

 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 
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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 

kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek 

fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások 

engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról (EGT-vonatkozású szöveg)  

 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 
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 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 

 2004.évi I. törvény a sportról 

 54/2004. (III.31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról 

 az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott bírság megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 79/2010/III. 25./Korm. rendelet 

 a mentésről szóló 5/2006/ II. 7. / EüM rendelet 

 a közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, 

szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.)  EüM rendelet 

 a  halottvizsgálatról  és a halottakkal kapcsolatos eljárásról  szóló 351/2013/X. 4./ Korm. 

rendelet 

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

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

145/1999/X.1./Korm.rendelet 

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

 19/1998(VI.3.) NM rendelet a betegszállításról 

 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő 

közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

 2012.évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 

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

 A BIZOTTSÁG 358/2014/EU RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének 

módosításáról 

 BIZOTTSÁG 866/2014/EU RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 1003/2014/EU RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 1004/2014/EU RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1198 RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról  

 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1143 RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról  

 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1298 RENDELETE a kozmetikai termékekről szóló 

1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról 

 a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által 

végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 

42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet 
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 147/2010. (IV.29.) Kormány rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról 

 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 

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

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

Kormányrendelet 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE  

(2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

  A BIZOTTSÁG 1062/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

augusztus 4.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag 

szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletben említett munkaprogramról 

 a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 

szóló 316/2013. (VII:28.) Kormányrendelet 

 A BIZOTTSÁG 252/2011/EU RENDELETE (2011. március 15.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról 

 453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 987/2008/EK RENDELETE (2008. október 8.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének 

módosításáról 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a 

kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő 

módosításáról 

 A BIZOTTSÁG 253/2011/EU RENDELETE (2011. március 15.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIII. mellékletének módosításáról 

 895/2014/EU rendelet (2014. augusztus 14.) a REACH rendelet XIV. mellékletének 

módosításáról 

 348/2013/EU rendelet (2013. április 17.) a REACH rendelet XIV. mellékletének 

módosításáról 

 125/2012/EU rendelet (2012. február 14.) a REACH rendelet XIV. melléklet 

módosításáról 

 143/2011/EU rendelet (2011. február 17.) a REACH rendelet XIV. melléklet 

módosításáról 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0453&qid=1401698566082&from=HU
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0895&qid=1409217758019&from=HU
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0895&qid=1409217758019&from=HU
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 A Bizottság (EU) 2015/1494 rendelete (2015. szeptember 04.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/628 rendelete (2015. április 22.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2015/326 rendelete (2015. március 2.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a policiklusos aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő 

módosításáról 

 474/2014/EU rendelet (2014. május 8.) a REACH rendelet XVII. mellékletének az 1,4-

diklór-benzol tekintetében történő módosításáról 

 317/2014/EU rendelet (2014. március 27.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (CMR 

anyagok) módosításáról 

 301/2014/EU rendelet (2014. március 25.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a króm 

(VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról 

 1272/2013/EU rendelet (2013. december 06.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról 

 126/2013/EU rendelet (2013. február 13.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

módosításáról 

 848/2012/EU rendelet (2012. szeptember 19.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról 

 847/2012/EU rendelet (2012. szeptember 19.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

higany tekintetében történő módosításáról 

 836/2012/EU rendelet (2012. szeptember 18.) a REACH rendelet XVII. mellékletének az 

ólom tekintetében történő módosításáról 

 835/2012/EU rendelet (2012. szeptember 18.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(kadmium) módosításáról 

 412/2012/EU rendelet (2012. május 15.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (dimetil-

fumarát) módosításáról 

 109/2012/EU rendelet (2012. február 9.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (CMR 

anyagok) módosításáról 

 494/2011/EU rendelet (2011. május 20.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(kadmium) módosításáról 

 366/2011/EU rendelet (2011. április 14.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(Akrilamid) módosításáról 

 207/2011/EU rendelet (2011. március 2.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (difenil-

éter, pentabrómszármazék és perfluoroktán-szulfonátok) módosításáról 

 276/2010/EU rendelet (2010. március 31.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (diklór-

metán, lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok, valamint szerves ónvegyületek) 

módosításáról 

 552/2009/EK rendelet (2009. június 22.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

módosításáról 

 340/2008/EK rendelet (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1443691411397&uri=CELEX:32015R1494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1443691411397&uri=CELEX:32015R1494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=HU
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0474&qid=1409738461281&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0474&qid=1409738461281&from=HU
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:093:0024:0027:HU:PDF
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:093:0024:0027:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0301&qid=1396434349700&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0301&qid=1396434349700&from=HU
http://okbi.hu/images/reach/1272_2013_eu.pdf
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http://okbi.hu/images/reach/126_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/126_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/848_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/848_2012_EU.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0847&qid=1411024261359&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0847&qid=1411024261359&from=HU
http://okbi.hu/images/reach/836_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/836_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/835_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/835_2012_EU.pdf
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http://okbi.hu/images/reach/412_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/109_2012_eu_rendelet.pdf
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http://okbi.hu/images/reach/494_2011_eu.pdf
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 2015/864 végrehajtási rendelet (2015. június 4.) az Európai Vegyianyag-ügynökség 

részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról  

 254/2013/EU rendelet (2013. március 20.) az Európai Vegyianyag-ügynökség részére 

fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról  

 A Bizottság 790/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 

történő módosításáról (1. ATP) (9 Mb)  

 A Bizottság 286/2011/EU rendelete (2011. március 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról (2. ATP) 

 A Bizottság 618/2012/EU rendelete (2012. július 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 

történő módosításáról 

 A Bizottság 487/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról (4. ATP) 

 A Bizottság 944/2013/EU rendelete (2013. október 2.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról (5. ATP)  

 A Bizottság 605/2014/EU rendelete (2014. június 5.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 

vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (6. ATP) 

 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/491 rendelete (2015. március 23.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 

vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU 

bizottsági rendelet módosításáról 

 BIZOTTSÁG 1297/2014/EU rendelete (2014. december 5.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

 A Bizottság 440/2010/EU rendelete (2010. május 21.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 

rendeletnek megfelelően az Európai Vegyianyag-ügynökségnek fizetendő díjakról (CLP 

díjrendelet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_139_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_139_R_0001&from=EN
http://okbi.hu/images/reach/254_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/254_2013_EU.pdf
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 A Bizottság 1078/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. augusztus 7.) a 

veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról 

 az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 

 a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI.12. ) EMMI rendelet 

  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

  2016. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

  123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

  1/2000 SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete (2017. március 22.) a CLP rendeletnek egy, az 

egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 

információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról (VIII. melléklet) 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 

31.) a mosó- és tisztítószerekről 

 A Bizottság (EU) 2017/999 rendelete (2017. június 13.) a REACH rendelet XIV. 

mellékletének módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2017/1510 rendelete (2017. augusztus 30.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2017/1000 rendelete (2017. június 13.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok 

tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2017/227 rendelete (2017. február 9.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a bisz(pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2016/2235 rendelete (2016. december 12.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2016/1017 rendelete (2016. június 23.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2016/1005 rendelete (2016. június 22.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2016/217 rendelete (2016. február 16.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról 

 A Bizottság (EU) 2016/26 (2016. január 13.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 
nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról 

 

 

 
Földművelésügyifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelV eszprémiJárás

iHivatal) 

 1992.éviII.törvényaszövetkezetekrőlszóló1992.éviI.törvényhatálybalépésérőlés 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1415705048570&uri=CELEX:32014R1078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1415705048570&uri=CELEX:32014R1078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1415705048570&uri=CELEX:32014R1078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1490020551321&uri=CELEX:32017R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1490020551321&uri=CELEX:32017R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484125014185&uri=CELEX:32016R2235
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484125014185&uri=CELEX:32016R2235
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2016:040:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2016:040:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0026
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0026
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azátmenetiszabályokról 

 1993.éviII. törvényaföldrendező ésaföldkiadóbizottságokról 

 2013.éviCXXII. törvénya mező-éserdőgazdaságiföldekforgalmáról 

 2013.éviCCXII.törvényamező-éserdőgazdaságiföldekforgalmárólszóló2013.éviCXXII. 

törvénnyel összefüggőegyesrendelkezésekrőlésátmenetiszabályokról 

 2013.éviCII. törvénya halgazdálkodásrólés a halvédelméről 

 2007.éviXVII.törvényamezőgazdasági,agrár-

vidékfejlesztési,valaminthalászatitámogatásokhozésegyébintézkedésekhezkapcsolódóelj

árásról 

 133/2013.(XII.29.)VMrendeletahalgazdálkodásésahalvédelemegyesszabályainakmegálla

pításáról 

 1996.éviLV. törvénya vadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

 79/2004.(V.4.)FVMrendeletavadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

szóló1996.évi LV törvényvégrehajtásánakszabályairól 

 1997.éviXLVI. törvényazOrszágosMagyarVadászkamaráról 

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

 2004.éviXXIV. törvénya lőfegyverekről ésalőszerekről 

 43/2011.(V.26.)VMrendeletaz elejtettvadkezelésénekés értékesítésénekélelmiszer-

higiéniaifeltételeiről 

 2012.éviCCXIX. törvénya hegyközségekről 

 1995.éviCXVII. törvénya személyijövedelemadóról 

 1996.éviLIII. törvénya természet védelméről 

 1997.éviLXXVIII. törvényazépítettkörnyezetalakításáról ésvédelméről 

 2007éviCXIV.törvényazagrárgazdaságfejlesztéséről 

 1997.éviCLIX.törvényafegyveresbiztonságiőrségről,atermészetvédelmiésamezei 

őrszolgálatról 

 1997.éviCXLI. törvényazingatlan-nyilvántartásról 

 2003.éviCXXVII.törvényajövedékiadórólésajövedékitermékekforgalmazásánakkülönössza

bályairól 

 2007.éviCXXIX. törvénya termőföldvédelméről 

 2009.éviXXXVII.törvényazerdőről,azerdővédelméről ésazerdőgazdálkodásról 

 2011.éviCLXVIII.törvénya mezőgazdaságitermeléstérintőidőjárásiés 

mástermészetikockázatokkezeléséről 

 27/2014.(XI.25.)FMrendeletakárenyhítésihozzájárulásmegfizetésével,valamintakárenyhít

őjuttatásigénybevételévelkapcsolatosegyeskérdésekről 

 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet amezőgazdaságiőstermelői igazolványról 

 341/2007.(XII.15.)Korm.rendeleta 

mezőgazdaságbanfelhasználtgázolajutánijövedékiadóvisszatérítésfeltételeiről 

ésszabályairól 

 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok

 létrehozásáról,nyilvántartásbavételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 

támogatásukról 

 162/2003.(X.16.)Korm.rendeleta 

kábítószerelőállításáraalkalmasnövényektermesztésének,forgalmazásánakésfelhasználá

sánakrendjéről 

 347/2006.(XII.23.)Korm.rendelet  akörnyezetvédelmi,természetvédelmi,vízügyihatósági 

ésigazgatásifeladatokatellátószervekkijelöléséről 

 269/2007.(X.19)Korm.rendeleta 

NATURA2000gyepterületekfenntartásánakföldhasználatiszabályairól 

 29/1998. (IV. 30.)FMrendeletamezőőrökésahegyőrökszolgálativiszonyáról 
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 64/2009.(V.22.)FVM-

PMrendeletamezeiőrszolgálatmegalakításához,fenntartásáhozésműködéséheznyújtandó

államitámogatásigénybevételénekrendjéről ésfeltételeiről 

 94/2015.(XII.23.)FMrendeletazelháríthatatlankülsőok(vismaior)eseténalkalmazandóegyes

szabályokról  ésavismaiorralösszefüggőegyesminiszterirendeletekmódosításáról 

 113/2008.(IX.26.) FVMrendeletazállatbetegségekbejelentésénekrendjéről 

 164/2008. (XII.20.)FVMrendeletaveszettségellenivédekezésrészletes szabályairól 

 22/2012. (II.29.)Kormányrendeleta NemzetiÉlelmiszerlánc-biztonságiHivatalról 

 1995.éviCXVII. törvénya személyijövedelemadóról 

 191/2014.(VII.31.)Korm.rendeletamező-

éserdőgazdaságihasznosításúföldekvégrehajtási,felszámolásivagyönkormányzatiadóssá

grendezésieljáráskeretébenárverésútjántörténőértékesítésénekszabályairól 

 9/2015(III.13.)FMrendeletatermeléshezkötöttközvetlentámogatásokigénybevételénekszab

ályairól 

 383/2016.(XII.2.)Korm.rendeletaföldművelésügyihatóságiésigazgatásifeladatokat ellátó 

szervekkijelöléséről 

 
Növényéstalajvédelmifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémi 

JárásiHivatal) 

 2008.éviXLVI.Törvény azélelmiszerláncról és hatóságifelügyeletéről 

 2007. éviCXXIX. Törvénya termőföldvédelméről 

 43/2010.(IV.23.) FVMrendeleta növényvédelmitevékenységről 

 210/2009.(IX.29.)Korm.rendeletakereskedelmitevékenységekvégzésénekfeltételeiről 

 89/2004.(V.15.)FVMrendeletanövényvédőszerekforgalombahozatalánakésfelhasználásán

akengedélyezéséről,valamintanövényvédőszerekcsomagolásáról,jelöléséről, tárolásáról 

ésszállításáról 

 63/2012(VII.2.)VMrendeletaNemzetiÉlelmiszerlánc-

biztonságiHivatal,valamintamegyeikormányhivatalokmezőgazdaságiszakigazgatásiszerve

ielőttkezdeményezetteljárásokbanfizetendőigazgatásiszolgáltatásidíjakmértékéről,valamin

tazigazgatásiszolgáltatásidíjfizetésénekszabályairól 

 7/2001.(I.17.)FVMrendeletanövényegészségügyifeladatokvégrehajtásánakrészletesszabá

lyairól 

 87/2006.(XII.28.)FVMrendeletaszőlőszaporítóanyagokelőállításáról,minősítéséről 

ésforgalombahozataláról 

 194/2008.(VII.31.)Korm.rendeletazélelmiszerláncfelügyeletévelösszefüggőbírságokkiszá

mításánakmódjárólésmértékéről 

 221/2008.(VIII.30.)Korm.rendeletaparlagfűelleniközérdekűvédekezésvégrehajtásának,val

amintazállami,illetveaközérdekűvédekezésköltségeimegállapításánakésigénylésénekrész

letes szabályairól 

 82/2004.(V11.)FVMrendeletagyümölcsés zöldségellenőrzéséről 

 34/2016.(V.4.)FMrendeletazétkezésiburgonyáravonatkozóminőségikövetelményekről 

 36/2006.(V.18.)FVMrendeletatermésnövelőanyagokengedélyezéséről,tárolásáról, 

forgalmazásáról ésfelhasználásáról 

 37/2006.(V.18.)FVMrendeletaz„EK-műtrágya”-

kéntmegjelöltműtrágyákforgalombahozatalárólésellenőrzéséről 

 50/2001.(IV.3.)Korm.rendeletaszennyvizekésszennyvíziszapokmezőgazdaságifelhasznál

ásánakéskezelésénekszabályairól 

 59/2008.(IV.29.)FVMrendeletvizekmezőgazdaságieredetűnitrátszennyezésselszembeni 

védelméhezszükségescselekvési program 

részletesszabályairól,valamintazadatszolgáltatásés nyilvántartásrendjéről 
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 27/2006.(II.7.)Korm.rendeletavizekmezőgazdaságieredetűnitrátszennyezésselszembeni 

védelméről 

 90/2008.(VII.18.)FVMrendeletatalajvédelmitervkészítésénekrészletesszabályairól 

 150/2004.(X.12.)FVMrendeletaNemzetiVidékfejlesztésiTervalapjánaközpontiköltségvetés,

valamintazEurópaiMezőgazdaságiOrientációsésGaranciaAlapGaranciaRészlegetársfinan

szírozásábanmegvalósulóagrár-

környezetgazdálkodásitámogatásokigénybevételénekrészletesszabályairól 

 322/2007(XII.5)Korm.rendeletakölcsönösmegfeleltetésiszabályokbetartásátellenőrzőszerv

ekről 

 8/2007.FVMrendeletaz  

egyesnövényvédőszerekforgalmazásával,illetvefelhasználásávalkapcsolatbankülföldönsz

erzettszakmaigyakorlatonalapulóképesítéselismerésénekrészletesszabályairól 

 103/2003.FVMrendeleta növényvédőszerrel szennyezettcsomagolóeszköz-

hulladékokkezeléséről 

 44/2005.FVM-GKM-KvVMegyüttesrendeleta mező-és erdőgazdaságilégimunkavégzésről 

 117/2007.(X.10.)FVM 

rendeletegyesnövényegészségügyivizsgálatokköltségeinektámogatásáról 

 3/2010.(VII.5.)VMrendeletaz élelmiszer-előállítássalés - 

forgalmazássalkapcsolatosadatszolgáltatásról ésnyomonkövethetőségről 

 43/2007.(VI.1.)FVMrendeleta nitrátérzékenyterületekneka 

MePARszerintiblokkokszintjéntörténőközzétételéről 

 68/2007.(VII.26.)FVM–EüM–SZMMegyüttesrendeletazélelmiszer-

előállításésforgalombahozatalegyesélelmiszer-higiéniai feltételeiről és 

azélelmiszerekhatóságiellenőrzéséről 

 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 rendeleta 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 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól  

 Korm362/2008. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések 

megszüntetéséről és módosításáról 

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

 161/2017. (VI.  a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról 

 

 
Erdészetifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyei illetékességgelVeszprémi 
JárásiHivatal) 

 2009.éviXXXVII.törvényazerdőről,azerdővédelméről ésazerdőgazdálkodásról, 

 1996.éviLIII. törvény a természet védelméről 

 2010.éviLXXXVII.törvénya NemzetiFöldalapról 

 1997.éviCXLI. törvényazingatlan-nyilvántartásról 

 1990.éviXCIII. törvényazilletékekről 

 1992.évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak

 éslakcíméneknyilvántartásáról, a végrehajtásárólkiadott 

 2000.éviCXII.törvényaBalatonKiemeltÜdülőkörzetTerületrendezésiTervénekelfogadásáról 

ésa BalatoniTerületrendezési Szabályzatmegállapításáról 

 2007.éviCVI. törvényazállamivagyonról 

 2007.éviCXXIX. törvénya termőföldvédelméről 

 2011.éviCXCV. törvényazállamháztartásról 

 2011.éviCXCVI. törvénya nemzetivagyonról 

 2010.éviLXXXVII.törvénya NemzetiFöldalapról 

 2013.éviCXXII. törvénya mező-éserdőgazdaságiföldekforgalmáról 

 2013.éviCCXII.törvényamező-éserdőgazdaságiföldekforgalmárólszóló2013.éviCXXII. 

törvénnyel összefüggőegyesrendelkezésekről ésátmenetiszabályokról 

 2013.éviV. törvénya PolgáriTörvénykönyvről 

 1993.éviII. törvényaföldrendező ésaföldkiadóbizottságokról 

 1994.éviXLIX. törvényazerdőbirtokosságitársulatról 

 1996.éviLV. törvénya vadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

 1996.éviXXI. törvénya területfejlesztésről és aterületrendezésről 

 143/2009.(VII.6.)Korm.rendeleteazerdőgazdálkodásiéserdővédelmibírságmértékérőléskis

zámításánakmódjáról, 

 383/2016.(XII.2.)Korm.rendeletaföldművelésügyihatóságiésigazgatásifeladatokat ellátó 

szervekkijelöléséről 

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

ességmegállapításáról 

 146/1993.(X.26.)Korm.rendelet 

apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásáról szóló1992.éviLXVI. 

törvényvégrehajtásáról 

 345/2012.(XII.6.)Korm.rendeletegyesközlekedésfejlesztésiprojektekkelösszefüggőközigaz

gatásihatóságiügyeknemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségűüggyényilvánításár

ól és azeljáróhatóságokkijelöléséről 

 356/2007.(XII.23.)Korm.rendeletaföldhasználatinyilvántartásrészletesszabályairól 

 38/2014.(II.24.)Korm.rendeletaföldművesekről,amezőgazdaságitermelőszervezetekről,val

amintamezőgazdaságiüzemközpontokrólvezetettnyilvántartásrészletesszabályairól 

 40/2002.(III.21.)Korm.rendeletasajátosépítményfajtákkörébetartozóhonvédelmiéskatonaic

élúépítményekrevonatkozóépítésügyihatóságiengedélyezésieljárásokszabályairól 

 275/2004.(X.8.)Korm.rendeletazeurópaiközösségijelentőségűtermészetvédelmirendelteté

sűterületekről 

 474/2013.(XII.12.)Korm.rendeletazelővásárlási és előhaszonbérleti jog 

gyakorlásaérdekébenazadás-

vételiésahaszonbérletiszerződéshirdetményiútontörténőközlésérevonatkozóeljárási 
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szabályokról 

 191/2014.(VII.31.)Korm.rendeletamező-

éserdőgazdaságihasznosításúföldekvégrehajtási,felszámolásivagyönkormányzatiadóssá

grendezésieljáráskeretébenárverésútjántörténőértékesítésénekszabályairól 

 71/2010.(V.13.)FVMrendeletazerdészetiszakszemélyzetésajogosulterdészetiszakszemély

zetnyilvántartásbavételénekésnyilvántartásbólvalótörlésének,továbbképzésének,szolgálat

itevékenységénekrészletesszabályairól,valamintazerdészetihatóságiésigazgatásifeladato

katellátószemélyekszolgálatitevékenységénekegyesszabályairól, 

 36/2010. (IV. 13.)FVMrendeletazerdészetitermőhelyfeltárásrészletes szabályairól 

 109/1999.(XII.29.)FVMrendeletazingatlan-

nyilvántartásrólszóló1997.éviCXLI.törvényvégrehajtásáról 

 19/2011. (III. 16.)VMrendeletazarborétumokjegyzékéről 

 24/2012. (III. 19.)VMrendeletaföldalattigombákgyűjtéséről 

 63/2012.(VII.2.)VMrendeletdíjtételrendeletaNemzetiÉlelmiszerlánc-

biztonságiHivatal,valamintamegyeikormányhivatalokmezőgazdaságiszakigazgatásiszerve

ielőttkezdeményezetteljárásokbanfizetendőigazgatásiszolgáltatásidíjakmértékéről, 

valamintazigazgatási szolgáltatási díjfizetésénekszabályairól 

 41/2012.(IV.27.)VMrendeletazEurópaiMezőgazdaságiVidékfejlesztésiAlapbólaNatura200

0erdőterületekentörténőgazdálkodáshoznyújtandókompenzációstámogatásrészletesszab

ályairól 

 31/1997.(IX. 23.)KTMrendeleta Balaton-felvidékiNemzetiParklétesítéséről 

 14/2010.(V.11.)KvVMrendeletazeurópaiközösségijelentőségűtermészetvédelmirendelteté

sűterületekkel érintettföldrészletekről. 

 433/2017. (XII.rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint 
hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól 

 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 

 
 
Egészségbiztosításifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémiJár

ásiHivatal) 

 azegészségbiztosítási szervekről szóló386/2016. (XII. 2.)Korm. rendelet, 
 atársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,valaminteszolgáltatások

fedezetérőlszóló1997.LXXX.törvény(atovábbiakbanTbj.),valaminta végrehajtásárakiadott 

195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet, 

 63/2006.(III.27.)Korm.rendeletapénzbeliéstermészetbeniszociálisellátásokigénylésénekés 

megállapításának, valamint folyósításánakrészletesszabályairól, 

 aközgyógyellátásrajogosultgyógyszerkereténekmegállapításáhozszükségeskészítmények

kiválasztásánakszabályairól szóló25/2006. (VI. 26.)EüMrendelet, 

 A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valaminta 

végrehajtásárakiadott kormány-ésminiszterirendeletek 

 atársadalombiztosításinyugellátásrólszóló1997.éviLXXXI.törvény(atovábbiakbanTny.),val

amintavégrehajtásárakiadott168/1997.(X.6.)Korm.rendelet (atovábbiakbanTnyr.) 

 amagánnyugdíjrólésamagánnynyugdíj-pénztárakrólszóló1997.éviLXXXII.törvény, 

 azállamháztartásrólszóló2011.éviCXCV.törvény(atovábbiakbanÁht.),azállamháztartásmű

ködésirendjérőlszóló368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet(atovábbiakbanÁmr.), 

 a számvitelről szóló2000.éviC. törvény, 

 azelektronikusinformációszabadságról szóló2005.éviXC. törvény, 

 azállamháztartásszámvitelérőlszóló4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 
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 a MagyarÁllamkincstárról szól 310/2017. (X.31.)Korm. rendelet, 

 a csődeljárásrólés afelszámolásieljárásrólszóló1991. éviXLIX. törvény, 

 acégnyilvánosságról,abíróságivégrehajtásrólésavégelszámolásrólszóló2006.éviV.törvény

, 

 aszociálisbiztonságirendszereknekaKözösségenbelülmozgómunkavállalókra,önállóvállalk

ozókraéscsaládtagjaikratörténőalkalmazásárólszólóKözösségirendelet(1408/71EGKrend

elet),ésannakvégrehajtásirendelete(574/72EGKrendelet), 

 Az1408/71EGKrendeletésaz574/72EGKrendeletkiterjesztésérőlszóló859/2003EK 

rendelet 

 az Európai Parlament és Tanács 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról, valamint a végrehajtására vonatkozó eljárás 

megállapításáról szóló 987/09/EK rendelet. 

 Atársadalombiztosításitámogatássalrendelhetőgyógyszerekrőlésatámogatásösszegérőlsz

óló1/2003. (I.21.) ESzCsMrendelet 

 Akeresőképtelenségés 

keresőképességorvosielbírálásárólésannakellenőrzésérőlszóló102/1995.(VIII.25.)Korm.re

ndelet 

 Aszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhasználatáról

szóló1996.éviXX. törvény 

 Azegészségügyiés a hozzájukkapcsolódószemélyesadatok 

kezelésérőlésvédelmérőlszóló1997.éviLXVII. törvény 

 Azegészségügyrőlszóló1997. éviCLIV. törvény 

 A társadalombiztosításpénzügyialapjainakés a 

társadalombiztosításszerveinekállamifelügyeletérőlszóló1998. éviXXXIX.törvény 

 A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek

 bejelentéséről éskivizsgálásárólszóló27/1996. (VIII.28.)NMrendelet 

 Azegészségügyiés a 

hozzájuktartozószemélyesadatokkezelésénekegyeskérdéseirőlszóló62/1997.(XII.21.) 

NMrendelet 

 
 
Közlekedésifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémiJárásiHivat
al) 
 Aközútiközlekedésérőlszóló 1988 évi I. törvény 

 Aközútiközlekedési nyilvántartásrólszóló1999. éviLXXXIV. törvény 
 AnemzetköziközútifuvarozástvégzőjárművekszemélyzeténekmunkájárólszólóEurópai 

Megállapodás(AETR)kihirdetéséről szóló2001.éviIX. törvény 

 A regisztrációs adóról szóló évi CX. törvény 
 Akötelezőgépjármű-felelősségbiztosításrólszóló2009.éviLXII. törvény 

 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló2012. évi XLI. törvény 

 A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

 Anehéztehergépkocsikközlekedésénekkorlátozásárólszóló190/2008.(VII.29.) 

Korm.rendelet 

 Aközútiárufuvarozáshoz,személyszállításhozésaközútiközlekedéshezkapcsolódóegyesre

ndelkezésekmegsértéseeseténkiszabhatóbírságokösszegéről,valamintabírságolássalöss

zefüggőhatóságifeladatokrólszóló156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 

 Azelőzeteseredetiségvizsgálatieljárásrészletesszabályairólszóló301/2009.(XII. 

22.)Korm. rendelet 

 Avizsgálóállomásengedélyezésénekrészleteseljárásiszabályairólésavizsgálóállomássalkö

tendőhatóságiszerződéstartalmárólszóló302/2009.(XII.22.)Korm.rendelet 
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 Adíjellenébenvégzettközútiárutovábbítási,asajátszámlásáruszállítási,valamintazautóbuss

zaldíjellenébenvégzettszemélyszállításiésasajátszámlásszemélyszállításitevékenységről,t

ovábbáazezekkelösszefüggőjogszabályokmódosításáról szóló261/2011. (XII. 7.)Korm. 

rendelet 

 A közútiközlekedésiigazgatásifeladatokról,a közútiközlekedésiokmányokkiadásáról és 

visszavonásárólszóló326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 

 A  személygépkocsivaldíjellenében
 végzettközútiszemélyszállításrólszóló176
/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 

 Aközútiközlekedésrőlszóló1988.éviI.törvényvégrehajtásárólszóló30/1988.(IV. 

21.) MTrendelet 

 Aközútiközlekedésiszolgáltatásokrólésaközútijárműveküzembentartásárólszóló 

89/1988.(XII.20.)MTrendelet 

 Aközútiközlekedésszabályairól szóló1/1975. (II.5.) KPM-BMegyüttesrendelet 

 Aközútijárművekműszakimegvizsgálásáról szóló5/1990. (IV.12.)KöHÉMrendelet 

 Aközútijárművekforgalombahelyezésénekésforgalombantartásánakműszakifeltételeiről 

szóló6/1990. (IV.12.)KöHÉMrendelet 

 Agépjárműfenntartótevékenységszemélyiésdologifeltételeirőlszóló1/1990.(IX. 

29.)KHVMrendelet 

 Aszemélygépkocsivalvégzettszemélyszállításiszolgáltatásokengedélyezéseeljárásaihozk

apcsolódóigazgatásiszolgáltatásidíjakról szóló9/2000.(X. 30.)KöViMrendelet 

 Anemzetköziközútiáru- 

ésszemélyszállításiengedélyekésmeghatározottokmányokkiadásánakdíjairól 

szóló55/2002. (XII. 29.) GKMrendelet 

 Anemzetköziközútiáru-ésszemélyszállításvégzésénekegyesfeltételeirőlszóló 

101/2003.(XII.23.) GKMrendelet 

 Aközútiárufuvarozóiésautóbuszosszemélyszállításitevékenységvégzéséreirányulóengedé

lyezésieljárásdíjairól szóló44/2004. (IV. 13.) GKMrendelet 

 Aközútijárművekforgalombahelyezésévelésforgalombantartásával,környezetvédelmifelülv

izsgálatávalésellenőrzésével,továbbáagépjárműfenntartótevékenységgelkapcsolatosegye

sközlekedésihatóságieljárásokdíjárólszóló91/2004.(VI. 29.) GKMrendelet 

 A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. NFM rendelet 

 Azautópályák,autóutakésfőutakhasználatánakdíjárólszóló36/2007.(III.26.)GKM 

rendelet 

 Aközútijárművekbontásánakfeltételeiről szóló64/2009. (XI.23.)KHEM rendelet 

 Aközútijárművekkörnyezetvédelmifelülvizsgálatánakszabályairólszóló77/2009. 

(XII.15.) KHEM-IRM-KvVMegyüttesrendelet 

 A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet 

meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. NFM rendelet 

 aVeszélyesÁrukNemzetköziKözútiSzállításárólszólóEurópaiMegállapodás(ADR)„A"és„B"

Mellékleténekbelföldialkalmazásárólszóló61/2013.(X.17.)NFMrendelet 

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

 

 
Útügyifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémi  JárásiHivatal) 
 1988évi I. törvénya közutakközlekedéséről 

 1/1975.(II.5.) KPM-BMegyüttesrendeletaközútiközlekedésszabályairól 

 382/2016.(XII.2.)Korm.rendeleta  

közlekedésiigazgatásifeladatokkalösszefüggőhatóságifeladatokat 

ellátószervekkijelöléséről 

 Aközútiközlekedésrőlszóló1988.törvényvégrehajtásárólszóló30/1988.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 

 

 
Útügyihatósági eljárásoktekintetében 

 Aközútiközlekedésérőlszóló 1988. évi I. törvény 

 Aközútiközlekedésrőlszóló1988.éviI.törvényvégrehajtásárólszóló30/1988.(IV.21.) 
MTrendelet 

 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.)KMrendeletazutakforgalomszabályozásárólésaközútijelzésekelhelyezés

éről 

 19/1994. (V.31.) KHVM rendeletaközutakigazgatásáról 

 26/1997. (XII.12.)KHVM rendelet azútügyihatóságieljárásokdíjairól 

 3/2001.(I.31.)KöViMrendeletaközutakonvégzettmunkákelkorlátozásiésforgalombiztonsági

követelményeiről 

 191/2009. (IX.15.)Korm. rendeletazépítőiparikivitelezési tevékenységről 

 224/2011.(X.21.)Korm.rendeleta reklámtáblák,reklámhordozókésegyébreklám 

célúberendezésekközutakmellettielhelyezésénekrészletesszabályairól 

 93/2012.(V.18.)Korm.rendeletazutaképítésének,forgalombahelyezésénekés 

megszüntetésénekengedélyezéséről 

 
Közútijárművezetőkvizsgáztatásatekintetében 

 139/1991. (X.29.)Korm. rendeletaközútijárművezetőkutánképzéséről 

 13/1992.(IV.26.)NMrendeletaközútijárművezetőkegészségialkalmasságánakmegállapítás

áról 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM
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 31/1992.(XII.19.)NMrendeleta 

közútijárművezetőkelsősegélynyújtásiismereteimegszerzésénekigazolásáról 

 2000.éviCXXVIII. törvénya közútiközlekedési előéletipontrendszerről 

 41/2004.(IV.7.)GKMrendeletaközútijárművezetőkpályaalkalmasságivizsgálatáról 

 24/2005.(IV.21.)GKMrendeletaközútijárművezetőkésaközútiközlekedésiszakemberekkép

zésénekés vizsgáztatásánakrészletesszabályairól 

 84/2009.(XII.30.)KHEMrendeletaközútijárművezetőkésaközútiközlekedésiszakemberekké

pzésével,továbbképzésével,utánképzésévelésvizsgáztatásával összefüggődíjakról 

 179/2011.(IX.02.)Korm.rendeletaközútijárművezetőkésaközútiközlekedésiszakemberekké

pzésénekés vizsgáztatásánakáltalánosszabályairól 

 326/2011.(XII.28.)Korm.rendeletaközútiközlekedésiigazgatásifeladatokról,aközútiközleke

désiokmányokkiadásárólés visszavonásáról 

 

Családtámogatási feladatellátáshoz kapcsolódó (lakáscélú állami támogatásokkal 

kapcsolatos feladatok): (megyei illetékességgel Veszprémi Járási Hivatal) 

 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

 1992.éviLXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 1995. évi CXVII. törvénya személyi jövedelemadóról 

 2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről 

 Az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. törvény 

 A személyazonosító jel helyébelépő azonosítási módokról és az azonosítókódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

 A hitelintézetekről és a pénzügyivállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

 A lakáscélú államitámogatásokról szóló12/2001.(I.31.) Korm. rendelet. 

 A korábban folyósított támogatásokra a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. 

(XII.26.) MTrendelet 

 A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 

államitámogatásáról szóló134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet. 

 Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. 

 A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a 

közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III.30.) Korm. rendelet. 

 Az adósságrendezésben résztvevő természetesszemélyek lakhatási feltételeinek 

megtartása céljából nyújtott törlesztésitámogatásról szóló 274/2015.(IX.21.) 

Korm.rendelet. 

 Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélútámogatásról szóló 

16/2016.(II.10.) Korm. rendelet. 

 A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló17/2016. (II. 10.)Korm. rendelet. 

 A korábban folyósított támogatásokra: A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. 

(XII.6.) Korm. rendelet 

 A nemzetgazdasági miniszter 1/2017.(I.5.) NGM utasítása a lakáscélú 

államitámogatások eljárásrendjéről. 

 A lakáscélú államitámogatásokról szóló 8010/2007 PM tájékoztató. 

 A lakáscélú támogatásokról szóló106/1988.(XII. 26.) MTrendelet 1.§ (5) bekezdése 

b) pontjának 2001.január 1-jével történő alkalmazásáról szóló PM közlemény. 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200031.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200031.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200031.NM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000128.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400041.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400041.GKM
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900084.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900084.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900084.KHE
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900084.KHE
https://net.jogtar.hu/art
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kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 

 A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentéséről” szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet. 

 2017. évi L. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról  

 2017. évi XIV. törvény. a bírósági végrehajtásról 

 2011. évi CLXX. törvény. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni 

nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról 

 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 

 A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 

 

Családtámogatási feladatellátáshoz kapcsolódó (családtámogatási terület) 

 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 

 1991.éviIV. törvényafoglalkoztatáselősegítéséről és a munkanélküliekellátásáról 

 1992.éviLXVI. törvény apolgárokszemélyiadatainakés lakcímének nyilvántartásáról 

 1994.éviLIII. törvényabíróságivégrehajtásról 

 1995.éviCXVII. törvénya személyijövedelemadóról 

 1997.éviLXXX.törvényatársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,v

alamint eszolgáltatásokfedezetéről 

 1997.éviXXXI. törvényagyermekekvédelméről és agyámügyiigazgatásról 

 1998.éviXXVI. törvénya fogyatékosszemélyekjogairólés esélyegyenlőségükbiztosításáról 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

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

kedvezményeiről 

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. évi 

törvény végrehajtásáról 

 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről 

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

 883/2004/EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

 987/2009/EK rendelet a 883/2004/EK rendelet végrehajtásáról 

 494/2017. (XII.29:9 Korm. rendelet a nagycsaládosokat megillető földgáz 

árkedvezményéről 

 A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) harmadik országbeli állampolgárok 

magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépés és 

tartózkodásának feltételeiről  

 
Rehabilitációs ellátásiésszakértői feladatellátáshoz 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjd5qnu98zYAhWPqaQKHQshD0sQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1700050.TV%26timeshift%3Dfffffff4%26txtreferer%3D00000001.TXT&usg=AOvVaw3RuYay6gr9ov5G3ZXsY87E
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kapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémi Járási Hivatal) 

 A  megváltozottmunkaképességűszemélyekellátásairólés  

egyestörvényekmódosításárólszóló2011.éviCXCI. törvény 

 A 

megváltozottmunkaképességűszemélyekellátásaivalkapcsolatoseljárásiszabályokrólszóló

327/2011. (XII.29.)Korm.rendelet 

 A rokkantságijáradékról szóló83/1987.(XII.27.)MTrendelet 

 Afogyatékosszemélyekjogairólésesélyegyenlőségükbiztosításárólszóló1998.évi 

XXVI. törvény 

 141/2000.(VIII.9.)Korm.rendeleta 

súlyosfogyatékosságminősítésénekésfelülvizsgálatának,valamintafogyatékosságitámogat

ásfolyósításánakszabályairól 

 Azállamivagyonról szóló2007. éviCVI. törvény 

 Aszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhasználatáról

szóló1996.éviXX. törvény 

 Azállamháztartásról szóló2011. éviCXCV. törvény 

 A hitelintézetekről ésa pénzügyivállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII. törvény 

 A lakáscélúállamitámogatásokrólszóló12/2001.(I.31.) Korm. rendelet. 

 Akorábbanfolyósítotttámogatásokraalakáscélútámogatásokrólszóló106/1988. 

(XII.26.)MTrendelet) 

 A fiatalok,valaminta 

többgyermekescsaládoklakáscélúkölcsöneinekállamitámogatásárólszóló134/2009. (VI. 

23.)Korm. rendelet. 

 Azotthonteremtésikamattámogatásról szóló341/2011. (XII. 29.)Korm. rendelet. 

 A devizakölcsönöktörlesztésiárfolyamánakrögzítésétérintőmegtérítésrőlés 

aközszférábandolgozóktámogatásáról szóló57/2012. (III.30.) Korm. rendelet. 

 Azadósságrendezésbenrésztvevőtermészetesszemélyeklakhatásifeltételeinekmegtartása

céljábólnyújtotttörlesztésitámogatásrólszóló274/2015.(IX.21.)Korm.rendelet. 

 Azújlakásoképítéséhez,vásárlásáhozkapcsolódólakáscélútámogatásrólszóló 

16/2016.(II.10.) Korm. rendelet. 

 A 

használtlakásvásárlásához,bővítéséhezigényelhetőcsaládiotthonteremtésikedvezményről 

szóló17/2016. (II. 10.)Korm. rendelet. 

 Akorábbanfolyósítotttámogatásokra:Alakásépítésitámogatásrólszóló256/2011. 

(XII.6.) Korm. rendelet 

 A nemzetgazdaságiminiszter1/2017.(I.5.)NGMutasításaa 

lakáscélúállamitámogatásokeljárásrendjéről. 

 A lakáscélúállamitámogatásokrólszóló8010/2007 PMtájékoztató. 

 A lakáscélútámogatásokról szóló106/1988.(XII. 26.)MTrendelet1.§ (5) bekezdése 

b)pontjának2001. január1-jével történőalkalmazásáról szólóPMközlemény. 

 63/2006. ( III.27.) Korm.rendeletavégrehajtásérdekébenkiadottpénzbeli és 

 természetbeniellátásokigényléséről,megállapításárólésfolyósításánakrészletesszabályairó

l 

 339/2007.(XII.15.)Korm.rendeletazegyesszociálistárgyúkormányrendeletekmódosításáról 

 1998.éviLXXXIV. törvénya családoktámogatásáról 

 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a 1998. éviLXXXIV.törvényvégrehajtásáról 

 102/1995.(VIII.25.)Korm.rendeletakeresőképtelenségéskeresőképességorvosielbírálásár

ól és ellenőrzéséről 

 1/2000.(I.7.)SzCsMrendeleta 
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személyesgondoskodástnyújtóintézményekszakmaifeladatairól és működésifeltételeiről 

 92/2008.(IV.23.)Korm.rendeletafogyatékosszemélyekalapvizsgálatáról,rehabilitációsalkal

masságivizsgálatáról,továbbáaszociálisintézményekbenellátottszemélyekállapotánakfelül

vizsgálatáról 

 13/1992.(VI.26.)NMrendeletaközútijárművezetőkegészségialkalmasságánakmegállapítás

áról 

 23/1991.(II.9.)Korm.rendeletegyesbányászatidolgozóktársadalombiztosításikedvezménye

iről 

 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

asúlyosmozgáskorlátozottszemélyekközlekedésikedvezményeiről 

 2001.éviXCV.törvényAMagyarHonvédséghivatásosésszerződésesállományúkatonáinakjo

gállásáról 

 27/2011.(VII.26.)NGMrendeletaNemzetiAdó-

ésVámhivatalhivatásosállományaegészségi,pszichikai és fizikai 

alkalmasságánakvizsgálatáról 

 57/2009.(X.30.)IRM-

ÖTMPTNMegyüttesrendeletegyesrendvédelmiszervekhivatásosállományútagjai,egészsé

gi,pszichikai,fizikaialkalmasságáról,közalkalmazottiésköztisztviselőimunkaköriegészségial

kalmasságáról,aszolgálat-

illetvekeresőképtelenségmegállapításáról,valamintazegészségügyialapellátásról 

 1994.éviXLV. törvénya hadigondozásról 

 113/1994.(VIII. 31.)Korm. rendelet a 1994. éviXLV.törvényvégrehajtásáról 

 173/1995.(XII.27.)Korm.rendeleta nemzetihelytállásértelnevezésűpótlékbevezetéséről 

 1992.éviLII. törvénya nemzetigondozásról 

 267/2000.(XII.26.)Korm.rendeletazegyestartósidőtartamúszabadságelvonástelszenvedett

ekjuttatásáról 

 1992.éviXXXI. törvényakárpótlási jegyekéletjáradékraváltásáról 

 52/2011.(III.31.)Korm.rendeleta 

MagyarAlkotóművészetiKözalapítványáltalfolyósítottellátásokról 

 1997.éviXXXI. törvényagyermekekvédelméről és agyámügyiigazgatásról 

 191/2008.(VII.30.)Korm.rendeletatámogatószolgáltatásésaközösségiellátásokfinanszírozá

sánakrendjéről 

 112/2006.(V.12.)Korm.rendeletaszociálisfoglalkoztatásengedélyezésérőlésaszociálisfogla

lkoztatásitámogatásról 

 226/2006.(XI.20.)Korm.rendeleta szociális,gyermekjólétiésgyermekvédelmiszolgáltatók, 

intézményekágazatiazonosítójáról és országosnyilvántartásáról 

 8/2012. (II.21.) NEFMIrendeletafoglalkozási rehabilitációs szakértőkről 

 38/2011.(VI.29.)NEFMIrendeletajelnyelvitolmácsokországosnévjegyzékénekvezetéséről 

 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a 

foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről  

 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői 

Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 

 25/2003.(V.13.)ESzCsMrendelethivatásosgondnokifeladatotellátószemélyekképesítési 

előírásairól 

 26/2005. (XII.27.) FMM rendelet rehabilitációsakkreditációsdíjról 

 302/2006.(XII.23.)Korm.rendeleta 

védettfoglalkoztatókrészérefenntartottközbeszerzésekrészletesszabályairól 
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Munkaügyifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszprémiJárásiHivata
l) 

 1996.éviLXXV. törvénya munkaügyiellenőrzésről 

 2016. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 320/215. (XII.13.) korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és 
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 
ellátásáról 

 1991.éviIV. törvényafoglalkoztatáselősegítéséről és a munkanélküliekellátásáról 

 2012.éviI. törvénya munkatörvénykönyvéről 

 2010.éviLXXV. törvényazegyszerűsítettfoglalkoztatásról 

 1992.éviXXXIII. törvényaközalkalmazottakjogállásáról 

 2011.éviCXCIX. törvénya közszolgálatitisztviselőkről 

 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről 

 2011.éviCLXIV.törvénya legfőbbügyész,az ügyészekés más 

ügyészségialkalmazottakjogállásáról és az ügyésziéletpályáról 

 2011.éviCLXII. törvénya bírákjogállásáról ésjavadalmazásáról 

 1997.éviLXVIII. törvényazigazságügyialkalmazottakszolgálatijogviszonyáról 

 2006.évi V.

 törvényacégnyilvánosságról,abíróságicégeljárásrólésavégelszámolásról 

 2013.évi V.törvény  Polgári Törvénykönyvről 
 2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
 1988.éviI. törvényaközútiközlekedésről 

 2007.éviII.  törvénya  harmadikországbeliállampolgárokbeutazásáróléstartózkodásáról 

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

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő 

engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban 

való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről 

 2009.éviCXV.törvényazegyénivállalkozóról ésazegyénicégről 

 2003.éviLXXXIV.törvényaz egészségügyitevékenységvégzésénekegyeskérdéseiről 

 1997.éviLXXX.törvényatársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról,v

alamint eszolgáltatásokfedezetéről 

 2011.éviCXCI.törvényamegváltozottmunkaképességűszemélyekellátásairólés 

egyes törvényekmódosításáról 

 2011.éviCVI.törvényaközfoglalkoztatásrólésaközfoglalkoztatáshozkapcsolódó,valaminteg

yébtörvényekmódosításáról 

 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet aközfoglalkoztatáshoznyújthatótámogatásokról 

 2006.éviX. törvénya szövetkezetekről 

 169/2011.(VIII.24.)Korm.rendeletaFoglalkoztatásiésKözfoglalkoztatásiAdatbázisról 

 118/2001.(VI.30.)Korm.rendeletamunkaerő-kölcsönzésiésamagán-munkaközvetítői 

tevékenységnyilvántartásbavételéről ésfolytatásánakfeltételeiről 

 66/2007. (IV.4.) Korm. rendelet aközútiszállítást 

végzőegyesjárművekszemélyzetevezetési és pihenőidejénekellenőrzéséről 

 8/2010.(II.19.)IRM-SZMM-PM-

KHEMegyüttesutasításazillegálismigrációésazahhozkapcsolódómásjogellenescselekmén

yekellenihatóságifellépéshatékonyságánaknöveléséről,illetveösszehangolásáról 

 6/1996.(VII.16.)munkaügyiminiszterirendeletafoglalkoztatástelősegítőtámogatásokról,vala

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=26086.40855
http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=26086.40855
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mintaMunkaerő-

piaciAlapbólfoglalkoztatásiválsághelyzetekkezelésérenyújthatótámogatásról 

 355/2007.(XII.23.)Korm.rendeletaMagyarKöztársaságáltalaszabadmozgáséstartózkodásj

ogávalrendelkezőszemélyektekintetébenalkalmazott,amunkaerőszabadáramlásával 

összefüggőátmenetiszabályokról 

 445/2013.(XI.28.)Korm.rendeletaharmadikországbeliállampolgárokmagyarországifoglalko

ztatásánaknemösszevontkérelmezésieljárásalapjántörténőengedélyezéséről,azengedély

ezésikötelezettségalólimentességről,afővárosiésmegyeikormányhivatalmunkaügyiközpon

tjánakazösszevontkérelmezésieljárásbanvalószakhatóságiközreműködéséről,valamintaM

agyarországonengedélymentesenfoglalkoztathatóharmadikországbeliállampolgárokmagy

arországifoglalkoztatásánakbejelentéséről,és a munkabér megtérítéséről 

 ATANÁCS1991.október14-i91/533/EGKIRÁNYELVEamunkaadónakamunkavállalóval 

szembeni,a szerződés,illetve 

amunkaviszonyfeltételeirevonatkozótájékoztatásikötelezettségéről 

 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS1996.december16-

i96/71/EKIRÁNYELVEamunkavállalókszolgáltatásoknyújtásakeretébentörténőkiküldetésé

ről 

 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS2002.március11-

i2002/15/EKIRÁNYELVEaközútifuvarozásbanutazótevékenységetvégzőszemélyekmunka

idejénekszervezésérőlamunkatörvénykönyve,valaminta közútiközlekedésről 

szóló1988.évi I.törvényirányadórendelkezéseivel együtt. 

 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS2002.március11-

i2002/14/EKIRÁNYELVEazEurópaiKözösségmunkavállalóinaktájékoztatásaésavelükfolyt

atottkonzultációáltalánoskereténeklétrehozásáról 

 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS2009.június18-

i2009/52/EKIRÁNYELVEazillegálisantartózkodóharmadikországbeliállampolgárokatfoglal

koztatómunkáltatókkalszembeniszankciókraésintézkedésekrevonatkozóminimumszabály

okrólaharmadikországbeliállampolgárokbeutazásáróléstartózkodásáról szóló2007.éviII. 

törvénnyel együtt 

 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSA TANÁCS2008.november17-i 2008/104/EK 

IRÁNYELVE a munkaerő-kölcsönzéskeretébentörténőmunkavégzésről 

 

A 
munkavédelmetérintőnemzetijoganyagok:(megyeiilletékességgelVeszprémiJárásiHiva
tal) 

I./1. Munkaköri,szakmai, illetveszemélyi higiénésalkalmasság 

 2003.éviLXXXIV.törvényaz egészségügyitevékenységvégzésénekegyeskérdéseiről 

 1997.éviCLIV. törvényazegészségügyről 

 60/2003.(X.20.)ESzCsMrendeletazegészségügyiszolgáltatásoknyújtásáhozszükségessza

kmaiminimumfeltételekről 

 96/2003.(VII.15.)Korm.rendeletaz 

egészségügyiszolgáltatásgyakorlásánakáltalánosfeltételeiről,valamintaműködési 

engedélyezési eljárásról 

 22/1991.(XI.15)NMrendeletakézilőfegyverek,lőszerek,gázésriasztófegyverekmegszerzés

énekéstartásánakegészségialkalmasságifeltételeiről ésvizsgálatáról 

 13/1992.(VI.26.)NMrendeletaközútijárművezetőkegészségialkalmasságánakmegállapítás

áról 

 18/1998.(VI.3.)NMrendelet  

afertőzőbetegségekésajárványokmegelőzéseérdekébenszükségesjárványügyiintézkedés

ekről 

http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=26086.40855
http://79.120.192.58/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=26086.40855
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 33/1998.(VI.24.)NMrendeleta 

munkaköri,szakmai,illetveszemélyihigiénésalkalmasságorvosi vizsgálatáról 

ésvéleményezéséről 

 78/1999.(XII.29.)EüM-BMegyüttesrendeleta közterület-felügyelőkegészségi,fizikai 

éspszichikai alkalmasságikövetelményeiről 

 14/2002.(II.26.)KöViM-EüMegyüttesrendeleta  

polgárilégiközlekedésiszakszolgálatiengedélyekegészségügyifeltételeiről 

éskiadásukrendjéről 

 21/2002.(XI.8.)GKM-ESzCsMegyüttesrendeletahajózásiegészségialkalmasságfeltételeiről 

ésvizsgálatirendjéről 

 2/2004.(XI.17.)EüMrendeletaz  egészségügyiszolgáltatókés  

működésiengedélyüknyilvántartásáról,valamintazegészségügyi szakmai jegyzékről 

 40/2004.(IV.26.)ESzCsMrendeletaz 

egészségügyitevékenységvégzéséhezszükségesegészségialkalmasságvizsgálatáról 

ésminősítéséről 

 41/2004. (IV.7.) GKMrendelet közútijárművezetőkpályaalkalmasságivizsgálatáról 

 22/2005.(VI.14.)HM-EüMegyüttesrendelet  az államicélúlégiközlekedésbenfolytatott 

szakszolgálatitevékenységrepülőegészségifeltételeiről 

I./2. Foglalkozás-egészségügy 

 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet afoglalkozás-egészségügyiszolgálatról 

 27/1995. (VII.25.) NMrendeletafoglalkozás-egészségügyiszolgáltatásról 

I./3.Munkabaleset 

 1993.éviXCIII. törvénya munkavédelemről 

 5/1993.(XII.26.)MüMrendeletamunkavédelemrőlszóló1993.éviXCIII.törvényegyesrendelke

zéseinekvégrehajtásáról 

 24/2012.(V.8.)NFMrendeletasúlyosvasútibalesetek,avasútibalesetekésaváratlanvasútiese

ményekszakmaivizsgálatának,valamintazüzembentartóivizsgálatrészletesszabályairól 

I./4. Foglalkozási betegség, fokozottexpozíció 

 27/1996.(VIII.28.)NMrendeletafoglalkozásibetegségekésfokozottexpozíciósesetekbejelent

éséről éskivizsgálásáról. 

I./5.Munkahely 

 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet akörnyezetizajértékeléséről éskezeléséről 
 6/1987. (VI.24.)EüMrendeletakeszonmunkákról 

 37/1996.(X.18.)NMrendeletaközfürdőklétesítésénekésüzemeltetésénekközegészségügyif

eltételeiről 

 2/1998.(I.16.)MüMrendeletamunkahelyenalkalmazandóbiztonságiésegészségvédelmijelz

ésekről 

 50/1999.(XI.3.)EüMrendeletaképernyőelőttimunkavégzésminimálisegészségügyi és 

biztonságikövetelményeiről 

 3/2002.(II.8.)SzCsM-

EüMegyüttesrendeletamunkahelyekmunkavédelmikövetelményeinekminimálisszintjéről 

 3/2003.(III.11.)FMM-

ESzCsMegyüttesrendeletapotenciálisanrobbanásveszélyeskörnyezetbenlevőmunkahelye

kminimálismunkavédelmikövetelményeiről 

 
I./6. Kórokitényezők 

 61/1999.(XII.1.)EüMrendeletabiológiaitényezőkhatásánakkitettmunkavállalókegészségén

ekvédelméről 

 26/2000.(IX.30.)EüMrendeletafoglalkozásieredetűrákkeltőanyagokellenivédekezésről és 

azáltalukokozottegészségkárosodásokmegelőzéséről 
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 22/2005.(VI.24.)EüMrendeletarezgésexpozíciónakkitettmunkavállalókravonatkozóminimál

isegészségi ésmunkabiztonságikövetelményekről 

 66/2005.(XII.22.)EüMrendeletamunkavállalókatérőzajexpozícióravonatkozóminimálisegés

zségi ésbiztonságikövetelményekről 

 12/2006.(III.23.)EüMrendeletazazbeszttelkapcsolatoskockázatoknakkitettmunkavállalókv

édelméről 

I./7. Kémiai biztonság 

 2000.éviXXV. törvény akémiai biztonságról 

 25/2000.(IX.31.)EüM-SZCSMegyüttesrendeletamunkahelyekkémiaibiztonságáról 

I./8. Munkaeszköz, gép 

 10/2016(IV.5.)NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 16/2008.(VIII.30.)NFGMrendeletagépekbiztonságikövetelményeirőlésmegfelelőségénekta

núsításáról 

I./9. Egyéni védőeszköz 

 65/1999.(XII.22.)EüMrendeletamunkavállalókmunkahelyentörténőegyénivédőeszközhasz

nálatánakminimálisbiztonságiésegészségvédelmikövetelményeiről 

 17/2013.(VI.4.)NGMrendeletazegyénivédőeszközökmegfelelőségétértékelőszervezetekkij

elölésének,tevékenységének,valamintellenőrzésénekkülönösszabályairól 

 18/2008.(XII.3.)SZMMrendeletazegyénivédőeszközökkövetelményeirőlésmegfelelőségén

ektanúsításáról 

I./10. Anyagmozgatás,közlekedés 

 17/1993.(VII.1.)KHVMrendeletazegyesveszélyestevékenységekbiztonságikövetelményeir

őlszólószabályzatokkiadásáról:1.számúmelléklet:Vasútüzemimunkákbiztonságiszabályzat

a 

 17/1993.(VII.1.)KHVMrendeletazegyesveszélyestevékenységekbiztonságikövetelményeir

őlszólószabályzatokkiadásáról:2.számúmelléklet:Vasútépítésiésvasútfenntartási 

biztonságiszabályzata 

 17/1993.(VII.1.)KHVMrendeletazegyesveszélyestevékenységekbiztonságikövetelményeir

őlszólószabályzatokkiadásáról:3.számúmelléklet:Gépjárműjavításbiztonságiszabályzata 

 17/1993.(VII.1.)KHVMrendeletazegyesveszélyestevékenységekbiztonságikövetelményeir

őlszólószabályzatokkiadásáról:4.számúmelléklet:Hajózásimunkákbiztonságiszabályzata 

 25/1998.(XII.27.)EüMrendeletazelsősorbanhátsérülésekkockázatávaljárókézitehermozgat

ásminimálisegészségi ésbiztonságikövetelményeiről 

I./11. Építőipari tevékenység 

 253/1997.(XII.20.)Korm.rendeletazországostelepülésrendezésiésépítésikövetelményekről 

 191/2009. (IX.15.)Korm. rendeletazépítőiparikivitelezési tevékenységről 

 4/2002.(II.20.)SzCsM-EüMegyüttesrendeletazépítésimunkahelyekenés azépítési 

folyamatoksoránmegvalósítandóminimálismunkavédelmikövetelményekről 

I./12. Villamosság 

 2007.éviLXXXVI. törvénya villamosenergiáról 

 382/2007.(XII.23.)Korm.rendeletavillamosenergia-ipariépítésügyihatóságiengedélyezési 

eljárásokról 

 8/2001.(III.30.)GMrendeletavillamosműMűszaki-

BiztonságiKövetelményeiSzabályzathatálybaléptetéséről 

 72/2003.(X.29.)GKMrendeletaFeszültségAlattiMunkavégzésBiztonságiSzabályzatánakkia

dásáról 

 54/2014.(XII.5.) BMrendeletazOrszágosTűzvédelmiSzabályzatról 

I./13. Hegesztés 

 143/2004. (XII.22.) GKMrendelet a Hegesztési BiztonságiSzabályzatkiadásáról 



53  

I./14.Vas- ésfémipariszerelés 

 31/1995.(VII.25.)IKMrendeletaVas-ésFémipariSzerelésiBiztonságiSzabályzat 

kiadásáról 

I./15. Emelőgép 

 47/1999. (VIII.4.) GMrendeletazEmelőgépBiztonságiSzabályzat kiadásáról 

I./16.Iparialpintechnika 

 11/2003.(IX.12.)FMMrendeletaziparialpintechnikaitevékenységbiztonságiszabályzatáról 

I./17. Bányászat 

 4/2001.(II.23.)GMrendeletabányaüzemekbenmegvalósítandóbiztonságiésegészségvédel

mikövetelményekminimálisszintjéről 

I./18. Mezőgazdaság, erdészet, halászat,vízügy 

 15/1989. (X.8.) MÉMrendeletazErdészetiBiztonságiSzabályzat kiadásáról 

 4/2001.(IX.26.)SzCsM-

EüMegyüttesrendeletatengerihalászhajókfedélzeténdolgozókmunkavédelmikövetelménye

inekminimálisszintjéről 

 16/2001. (III.3.)FVMrendeleta MezőgazdaságiBiztonságiSzabályzatkiadásáról 

 83/2003.(VII.16.)FVMrendeletetamezőgazdaságiéserdészetigépkezelőijogosítványbevez

etéséről éskiadásánakszabályairól 

 24/2007. (VII.3.) KvVMrendeleta VízügyiBiztonságiSzabályzat kiadásáról 

I./19. Élelmiszeripar 

 24/2005.(III.23.)FVMrendeletavágóállatoklevágásánakésfeldolgozásánakbiztonságiszabá

lyzatáról 

 45/2006.(VI.15.)FVMrendeletaszikvízgyártásának,töltésének,valamintaszikvizespalackés

ballontárolásánakésszállításánakBiztonságiSzabályzatáról 

I./20. Kereskedelem,vendéglátóipar 

 30/1995.(VII.25.)IKMrendeletaKereskedelmiésVendéglátóipariBiztonságiSzabályzatkiadá

sáról 

I./21. Televízió, színház, mozgófilm 

 35/1997.(XII.5.)MKMrendeletaSzínházművészetiBiztonságiSzabályzatkiadásáról 

 12/2000.(VI.15.)NKÖMrendeletaTelevízióésMozgófilmFelvételiésKözvetítésiBiztonságiSz

abályzatkiadásáról 

I./22. Veszélyesanyagokkalvégzett tevékenységek 

 219/2011.(X.20.)Korm.rendeletaveszélyesanyagokkalkapcsolatossúlyosbalesetekellenivé

dekezésről 

 41/2000.(XII.20.)EüM-KöMegyüttesrendeletaz egyesveszélyesanyagokkal, 

illetveveszélyeskészítményekkelkapcsolatosegyestevékenységekkorlátozásáról 

 44/2000.(XII.27.)EüMrendeletaveszélyesanyagokkalésaveszélyeskészítményekkelkapcs

olatosegyeseljárások,illetvetevékenységekrészletesszabályairól 

I./23. Nyomástartóberendezések,gázpalackok,gázfogyasztókészülékek 

 22/1998.(IV.17.)IKIMrendeletegyesgázfogyasztókészülékekkialakításárólésmegfelelőség

énektanúsításáról 

I./24. Szakmaiképesítésikövetelmények 

 111/2010.(IV.9.)Korm.rendelet  

aszakmaivizsgamegszervezésérevonatkozóengedélykiadásánakésavizsgaszervezésitev

ékenységellenőrzésénekrészletesszabályairól 

 150/2012 (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

 29/2004.(XII.20.)FMMrendeletafoglalkoztatáspolitikaiésmunkaügyiminiszterhatáskörébeta

rtozószakképesítésekmegszerzéséreirányulószakmaivizsgaszervezésérefeljogosítottintéz

ményekről 



54  

 9/2006.(II.27.)IMrendeletazigazságügyiszakértőiszakterületekről,valamintazazokhozkapc

solódóképesítési és egyébszakmaifeltételekről 

 22/2008.(VIII.29.)KHEMrendeletaközlekedésiszakképesítésekszakmaivizsgáinakszervez

ésérefeljogosítottintézményekről,valaminta gazdaságiés 

közlekedésiminiszterhatáskörébetartozószakképesítésekszakmaiésvizsgakövetelményei

nekkiadásárólszóló15/2008.(IV.3.)GKMrendeletmódosításáról 

 40/2009.(VIII.31.)KHEMrendeletaközútiközlekedésiágazatbanhasználtönjáróemelő-

ésrakodógépekkezelőinekképzéséről ésvizsgáztatásáról 

 21/2010.(V.14.)NFGMrendeletazegyesipariéskereskedelmitevékenységekgyakorlásáhozs

zükségesképesítésekről 

I./25. Megfelelőség-értékelés 

 2009.éviCXXXIII. törvénya megfelelőségértékelőszervezetektevékenységéről 

 315/2009.(XII.8.)Korm.rendeletamegfelelőségértékelőszervezetekkijelöléséről,valamintaki

jelölt szervezetektevékenységénekrészletesszabályairól 

I./26.Korkedvezmény-biztosítási járulék 

 azegyesadótörvényekmódosításáról szóló2007.éviCXXVI. törvény354-357.§ 

 342/2007.(XII.19.)Korm.rendeletakorkedvezmény-

biztosításijárulékmegfizetésealólimentesítéseljárásiszabályairól[2013.január1-

tőlhatálytalana333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet alapján] 

 34/2007.(XII.21.)SZMMrendeletakorkedvezmény-

biztosításijárulékmegfizetésealólimentesítéshezszükségesállapotfelmérésről,valamintame

ntesítésieljárásszakértői,illetvehatósági közvetítői díjairól [2013. január1-től hatálytalan a 

333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet alapján] 

 

 
Környezetvédelmiés

 természetvédelmifeladatellátáshozkapcsolódó:(megyeiilletékességgelVeszpré

miJárásiHivatal) 

Általánosszabályozás: 
 2016. évi CL.  az általános közigazgatási rendtartásról 

 2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes 

törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről 

 1995.éviLIII. törvényakörnyezetvédelménekáltalánosszabályairól 
 1996.éviLIII. törvénya természet védelménekáltalánosszabályairól 

 2013.éviCLXV. törvénya panaszokról és aközérdekűbejelentésekről 

 2004.éviXXXIV. törvényakis-ésközépvállalkozásokról,fejlődésüktámogatásáról 

 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 

 3/1986. IM rendelet az igazságügyi szakértők díjazásáról 

 71/2015. (III.30.)Korm. rendeleta környezetvédelmi és természetvédelmihatósági 

ésigazgatásifeladatokat ellátószervekkijelöléséről 

 11/1996.(VII.4.)KTMrendeletakörnyezetvédelmimegbízottalkalmazásiésképesítésifeltétele

iről 

 57/2013.(II.27.)Korm.rendeletatelepengedély,illetveateleplétesítésénekbejelentésealapján

gyakorolhatóegyestermelőésegyesszolgáltatótevékenységekről,valamintatelepengedélye

zésrendjérőlésabejelentésszabályairól 

 93/1996.(VII.4.)Korm.rendeletakörnyezetvédelmimegbízottalkalmazásánakfeltételéhezköt

öttkörnyezethasználatokmeghatározásáról 

 7/2000.(V.18.)KöM rendeleta 

környezetvédelmihatóságinyilvántartásvezetésénekszabályairól 
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 19/2009.(XII.22.)KvVMrendeletaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszab

ályairólszóló2004.éviCXL.törvény94.§(2)bekezdésb)pontjánakalkalmazásáról 

 469/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a 

költségmentességről,  

 297/2009.(XII.21.)Korm.rendeletakörnyezetvédelmi,természetvédelmi,vízgazdálkodási és 

tájvédelmiszakértőitevékenységről 

 311/2005.(XII.25.)Korm.rendeletanyilvánosságkörnyezetiinformációkhozvalóhozzáférésé

nekrendjéről 

 14/2015.(III.31.)FMrendeletakörnyezetvédelmiéstermészetvédelmihatóságieljárásokigazg

atásiszolgáltatási díjairól 

 12/1996.(VII.4.)KTMrendeletakörnyezetvédelmifelülvizsgálatvégzéséhezszükségesszakm

aifeltételekrőlésafeljogosításmódjáról,valamintafelülvizsgálatdokumentációjánaktartalmikö

vetelményeiről 

 2/2005.(I.11.)Korm.rendeletegyestervek,illetveprogramokkörnyezetivizsgálatáról 

 314/2005.(XII.25.)Korm.rendelet  

akörnyezetihatásvizsgálatiésazegységeskörnyezethasználatiengedélyezési eljárásról 

 
Levegőtisztaság-védelem: 
 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegővédelméről 

 6/2011.(I.14.)VMrendeleta  levegőterheltségiszintés  a  

helyhezkötöttlégszennyezőforrásokkibocsátásánakvizsgálatával,ellenőrzésével,értékelés

évelkapcsolatos szabályokról 

 4/2011.(I.14.)VMrendeletalevegőterheltségiszinthatárértékeirőlésahelyhezkötöttlégszenny

ezőpontforrásokkibocsátásihatárértékeiről 

 110/2013.(XII.4.)VMrendeletaz50MWthésannálnagyobbnévlegesbemenőhőteljesítményűt

üzelőberendezésekműködésifeltételeirőléslégszennyezőanyagainakkibocsátásihatárérték

eiről 

 7/2003.(V.16.)KvVM-

GKMegyüttesrendeletazegyeslevegőszennyezőanyagokösszkibocsátásihatárértékeiről 

 4/2002.(X.7.)KvVMrendeletalégszennyezettségiagglomerációkészónákkijelöléséről 

 29/2014.(XI.28.)FMrendeletahulladékégetésműszakikövetelményeiről,működésifeltételeir

ől ésa hulladékégetéstechnológiaikibocsátásihatárértékeiről 

 53/2017. (X. 18.) FM rendeleta 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb 

teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

 26/2014.(III.25.)VMrendeletazegyestevékenységekillékonyszervesvegyületkibocsátásána

kkorlátozásáról 

 75/2005.(IX.29.)GKM-

KvVMegyüttesrendeletanemközútimozgógépekbeépítendőbelsőégésűmotorokgázneműé

srészecskékbőlállószennyezőanyag-kibocsátásánakkorlátozásáról 

 15/2001.(VI.6.)KöM rendeletz 

atomenergiaalkalmazásasoránalevegőbeésvízbetörténőradioaktívkibocsátásokrólés 

azokellenőrzéséről 

 5/1990.(IV.12.)KöHÉM rendelet aközútijárművekműszakimegvizsgálásáról 

Zaj és rezgésvédelem: 

 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüMegyüttesrendeletAkörnyezetizaj-

ésrezgésterhelésihatárértékekmegállapításáról 

 284/2007.(X.29.)Korm.rendeletAkörnyezetizajésrezgésellenivédelemegyesszabályairól 
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 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet Akörnyezetizajértékeléséről éskezeléséről 

 93/2007.(XII.18.)KvVMrendeletazajkibocsátásihatárértékekmegállapításának,valamintaza

j-ésrezgéskibocsátásellenőrzésénekmódjáról 

 43/2002.(VIII.12.)HM-

KvVMegyüttesrendeletazállamirepülőterekkörnyezetébenlétesítendőzajgátlóvédőövezete

kkijelölésének,hasznosításánakésmegszüntetésénekrészletes műszakikövetelményeiről 

 29/2001.(XII.23.)KöM-

GMegyüttesrendeletegyeskültériberendezésekzajkibocsátásánakkorlátozásáról és 

azajkibocsátásmérésimódszeréről 

 25/2004.(XII.20.)KvVMrendeletastratégiaizajtérképek,valamintazintézkedésitervekkészíté

sénekrészletesszabályairól 

 176/1997. (X.Korm  a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek 

kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól 

 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében 

létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 

megszüntetésének részletes műszaki szabályairól 

 

Hulladékgazdálkodás: 

 2012.éviCLXXXV. törvénya hulladékról 

 225/2015.(VIII.7.)Korm.rendeletaveszélyeshulladékkalkapcsolatosegyestevékenységekré

szletesszabályairól 

 439/2012.(XII.29.)Korm.rendeletahulladékgazdálkodásitevékenységeknyilvántartásbavét

eléről, valaminthatóságiengedélyezéséről 

 246/2014.(IX.29.)Korm.rendeletazegyeshulladékgazdálkodásilétesítményekkialakításána

kés üzemeltetésénekszabályairól 

 20/2006.(IV.5.)KvVMrendeletahulladéklerakással,valamintahulladéklerakóvalkapcsolatos

egyesszabályokról ésfeltételekről 

 309/2014.(XII.11.)Korm.rendeletahulladékkalkapcsolatosnyilvántartási és 

adatszolgáltatásikötelezettségekről 

 72/2013.(VIII.27.)VMrendeleta hulladékjegyzékről 
 45/2004.(VII.26.)BM-

KvVMegyüttesrendeletazépítésiésbontásihulladékkezelésénekrészletesszabályairól 

 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 5. melléklete 

 23/2003.(XII.29.)KvVMrendeletabiohulladékkezelésérőlésakomposztálásműszakikövetel

ményeiről 

 43/2016.(VI.28.)FMrendeletahulladékgazdálkodássalkapcsolatosártalmatlanításiés 

hasznosítási műveletek felsorolásáról 

 385/2014.(XII.31.)Korm.rendeletahulladékgazdálkodásiközszolgáltatásvégzésénekfeltétel

eiről 

 369/2014. (XII.30.)Korm. rendeletahulladékkávált gépjárművekről 

 197/2014.(VIII.1.)Korm.rendeletazelektromoséselektronikusberendezésekkelkapcsolatos

hulladékgazdálkodásitevékenységekről 

 145/2012.(XII.27.)VMrendeletahulladékolajjalkapcsolatoshulladékgazdálkodásitevékenys

égekrészletesszabályairól 

 442/2012.(XII.29.)Korm.rendeletacsomagolásrólésacsomagolásihulladékkalkapcsolatosh

ulladékgazdálkodásitevékenységekről 

 Ahulladékkalkapcsolatosnyilvántartásiésadatszolgáltatásikötelezettségekrőlszóló 

440/2012.(XII.29.) Korm.rendelet 

 Azelem-ésakkumulátorhulladékkalkapcsolatoshulladékgazdálkodásitevékenységekről 
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szólól445/2012. (XII.29.)Korm. rendelet 

 1/1990.(IX.29.)KHVMrendeletagépjárműfenntartótevékenységszemélyiésdologifeltételeirő

l 

 333/2011/EUtanácsirendeleteazegyesfémtörmeléktípusoknaka2008/98/EKeurópaiparlam

entiéstanácsiirányelvszerintihulladékjellegénekmegszűnésétmeghatározókritériumokmeg

állapításáról 

 1179/2012/EUbizottságirendeleteatörtüvegneka2008/98/EKeurópaiparlamentiéstanácsiirá

nyelvszerintihulladékjellegénekmegszűnését meghatározókritériumokmegállapításáról 

 A hulladékká váltgépjárművekrőlszóló444/2012. (XII.29.)Korm. rendelet 

 Ahulladékgazdálkodásibírságmértékéről,valamintkiszabásánakésmegállapításánakmódjá

ról szóló271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 

 144/2012.(XII.27.)VMrendeletaPCB,valamintaPCB-

ttartalmazóberendezésekkezelésénekrészletesszabályairól 

 95/201314.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba 

vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes 

szabályairól 

 275/2013. (VII. 16.) Korm rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 

szabályairól 

 12/2017 (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről (fogalmak) 

 13/201712.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről (fogalmak) 

 

Kármentesítés,kárelhárítás: 

 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizekvédelméről 

 90/2007.(IV.26.)Korm.rendeletakörnyezetkárosodásmegelőzésénekéselhárításánakrendj

éről 

 91/2007.(IV.26.)Korm.rendeletatermészetbenokozottkárosodásmértékénekmegállapításá

ról,valamintakármentesítésszabályairól 

 6/2009.(IV.14.)KvVM-EüM-FVMegyüttesrendeletaföldtani közegés afelszín 

alattivízszennyezésselszembenivédelméhezszükségeshatárértékekrőlésaszennyezések

méréséről 

 18/2007.(V.10.)KvVMrendeletafelszínalattivízésaföldtaniközegkörnyezetvédelminyilvántar

tási rendszer(FAVI) adatszolgáltatásáról 

 30/2004.(XII.30.)KvVMrendeletafelszínalattivizekvizsgálatánakegyesszabályairól 

 27/2004.(XII.25.)KvVMrendeletafelszínalattivízállapotaszempontjábólérzékenyterületeken 

levőtelepülésekbesorolásáról 

 4/2005. KVVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos 

szabályokról 

 10/2014. (I. rendelet a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” 

című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

 

Természetvédelem: 

 85/2015.(XII.17.)FM rendeletaveszélyesállatfajokrólésegyedeiktartásánakszabályairól 

 12/2005.(VI.17.)KvVMrendeletafokozottanvédettnövény-,illetveállatfajokélőhelyén és 

élőhelyekörülikorlátozáselrendelésénekrészletes szabályairól 
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 13/2001.(V.9.)KöM rendeletavédettésafokozottanvédettnövény-és 

állatfajokról,afokozottanvédettbarlangokköréről,valamintazEurópaiKözösségbentermészet

védelmiszempontból jelentősnövény-ésállatfajokközzétételéről 

 14/2010.(V.11.)KvVMrendeletazeurópaiközösségijelentőségűtermészetvédelmirendelteté

sűterületekkel érintettföldrészletekről 

 16/2009. (X.8.) KvVMrendeleta barlangokfelszíni védőövezeténekkijelöléséről 

 19/1997.(VII.4.)KTMrendeletazelkobzottvédetttermészetiértékekkelkapcsolatosintézkedés

ekről 

 22/1998.(II.13.)Korm.rendeletaBalatonésapartizónanádasainakvédelméről,valamintazeze

kenfolytatottnádgazdálkodásszabályairól 

 31/1997.(IX.23.)KTMrendeleta Balaton-

felvidékiNemzetiParklétesítéséről33/1997.(II.20.)Korm.rendeletatermészetvédelmibírságki

szabásávalkapcsolatosszabályokról 

 41/2010.(II.26.)Korm.rendeletakedvtelésbőltartottállatoktartásárólésforgalmazásáról 

 67/1998.(IV.3.)Korm.rendelet  

avédettésfokozottanvédettéletközösségekrevonatkozókorlátozásokról és tilalmakról 

 222/2007.(VIII.29.)Korm.rendeletacirkuszimenazsérialétesítéseésműködtetéseengedélye

zésének, valamint fenntartásánakrészletesszabályairól 

 269/2007.(X.18.)Korm.rendeletaNATURA2000gyepterületekfenntartásánakföldhasználati

szabályairól 

 275/2004.(X.8.)Korm.rendeletazeurópaiközösségijelentőségűtermészetvédelmirendelteté

sűterületekről 

 276/2004.(X.8.)Korm.rendeletatermészetvédelmétszolgálóegyestámogatásokra, valamint 

kártalanításravonatkozórészletesszabályokról 

 292/2008.(XII.10.)Korm.rendeletaveszélyeztetettvadonélőállat-

ésnövényfajoknemzetközikereskedelmétszabályozónemzetköziéseurópaiközösségijogiak

tusokvégrehajtásánakegyesszabályairól 

 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet afásszárúnövényekvédelméről 

 348/2006.(XII.23.)Korm.rendeletavédettállatfajokvédelmére,tartására,hasznosítására 

ésbemutatásáravonatkozórészletesszabályokról 

 1996.éviLV. törvénya vadvédelméről,avadgazdálkodásról,valamintavadászatról 

 1998.éviXXVIII. törvényazállatokvédelméről éskíméletéről 

 2000.éviCXII.törvényaBalatonKiemeltÜdülőkörzetTerületrendezésiTervénekelfogadásáról 

ésa BalatoniTerületrendezési Szabályzatmegállapításáról 

 2003.éviXXXII.törvényaWashingtonban,1973.március3.napjánelfogadott,aveszélyeztetett

vadonélőállat-ésnövényfajoknemzetközikereskedelmérőlszólóegyezménykihirdetéséről 

 2009.éviXXXVII.törvényazerdőről,azerdővédelméről ésazerdőgazdálkodásról 

Felszámolási eljárások: 

 1991.éviXLIX. törvénya csődeljárásrólés afelszámolási eljárásról 

 106/1995.(IX.8.)Korm.rendeletafelszámolásieljárásésavégelszámoláskörnyezet-

éstermészetvédelmikövetelményeiről 

 2006. V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

Szakhatósági eljárások: 

 312/2012.(XI.8.)Korm.rendeletazépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságieljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamintazépítésügyihatóságiszolgáltatásról 

 382/2007.(XII.23.)Korm.rendeletavillamosenergia-ipariépítésügyihatóságiengedélyezési 

eljárásokról 

 57/2013.(II.27.)Korm.rendeletatelepengedély,illetveateleplétesítésénekbejelentésealapján
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gyakorolhatóegyestermelőésegyesszolgáltatótevékenységekről,valamintatelepengedélye

zésrendjérőlésabejelentésszabályairól 

 531/2017. (XII. 29.) Korm.rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről. 

 362/2008.(XII.31.)Korm.rendeletaNemzetiHírközlésiHatóságeljárásábanközreműködősza

khatóságokkijelöléséről,valamintegyesszakhatóságiközreműködésekmegszüntetéséről 

ésmódosításáról 

 329/2007.(XII.13.)Korm.rendeleta Rendőrségszerveirőlés a Rendőrség 

szerveinekfeladat-éshatásköréről 

 157/2005.(VIII.15.)Korm.rendeletatávhőszolgáltatásrólszóló2005.éviXVIII.törvényvégrehaj

tásáról 

 223/2014.(IX.4.)Korm.rendeleta vízügyiigazgatási és a 

vízügyi,valamintavízvédelmihatóságifeladatokat ellátószervekkijelöléséről 


