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az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, valamint annak felhatalmazása
alapján kiadott rendeletek;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1988. évi I. törvényben és a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és annak
felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
az egyes elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.)
Kormányrendelet 7. §;
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § és 5/A §;
az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet;
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet;
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a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
az igazságügyi szolgáltatásokról kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.)
Korm. rendelet;
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet;
a társasházakról szóló 2003. CXXXIII. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet;
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletek,
a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak felhatalmazása
alapján kiadott rendeletek,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletek;
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott, a
közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;
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a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet;
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendelet;
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet;
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, és a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény;
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a
személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997.
(XII. 17.) Korm. rendelet;
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm.
rendelet;
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet;
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet;
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendelet
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a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és ahhoz
kapcsolódó rendeletek;
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. törvény törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek;
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak felhatalmazása
alapján kiadott rendeletek,
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény és a kapcsolódó rendeletek;
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény és kapcsolódó rendeletek;
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az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok;
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény és az egyéb vonatkozó
jogszabályok;
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok;
a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt
támogatásukról szóló 326/2001. (XII.30.) Korm. rendelet;
a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény;
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet
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