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SELLYEI JÁRÁSI HIVATAL 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó ágazati jogszabályok 

A Járási Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó ágazati jogszabályok: 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

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

törvény 

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

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

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. 

évi CLIX. törvény 

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
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A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 

2009. évi LXXVI. törvény 

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

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

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

Korm. rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

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

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

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 

261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet 
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A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.) 

Korm. rendelet 

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

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

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998.(V.22.) 

Korm. rendelet 

A Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv. 

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

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

Kormányrendelet 

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

kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint az értesítésért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2007.(III.13.) IRM-MeHVM együttes rendelet 

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és 

használatának szabályairól szóló 12/2007.(III.13.) IRM rendelet 

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

rendelet  

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 

5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 

A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjairól szóló 

54/1999.(XII. 25.) BM rendelet 

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

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

azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj 

megfizetéséről, 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

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

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

törvény 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XVIII. törvény 

A TANÁCS 2201/2003/EK rendelete (2003.november 27.) a házassági ügyekben és a 

szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

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

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

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

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

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

kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről. 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

információszabadságról 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
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2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról  

2002. évi II. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. 

szeptember 8-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 

kihirdetéséről  

2004. évi XXX. törvény az Európai Unióhoz történő csatlakozásról  

2005. évi CVII. törvény Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz 

történő csatlakozásáról  

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

beutazásáról és tartózkodásáról  

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

tartózkodásáról  

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról  

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

valamint egyéb törvények módosításáról  

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

törvények módosításáról (a továbbiakban: Mmtv.)  

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

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

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

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  

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

a nyilvántartásból való törlésről 

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

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak 

ellátásáról  

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  
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Sellye, 2018. október 15.         

      


