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                                                   MOSONMAGYARÓVÁRI  JÁRÁSI HIVATALA 

 

 

A Mosonmagyaróvári Járási Hivatal szervezti egységei feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét 

meghatározó alapvető jogszabályok: 

 

Foglalkoztatási Osztály  

  

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

− Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

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

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

− Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény  

− A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

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

− A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

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

− A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI törvény  

− A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

− A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

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

LXXVI. törvény  

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

családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény  

− A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény  

− A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény  

− Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

− A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

− A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény  

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

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

törvény  
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− Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény  

− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

− A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény  

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

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

− A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  

− Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény  

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

− A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény  

− Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

− A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény  

− A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény  

− A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény  

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

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  

− A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  

− A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  

− A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  

− Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a 

Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi II. törvény  

− A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a 

Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi 

Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn 

Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai 

Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett 

Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az 

Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a 

Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák  

− Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 

2004. évi XXX. törvény  

− A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény  

− A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény  

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

− Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény  
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− A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

− A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  

− A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény  

− A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

− A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény  

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

− A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi. XX. törvény  

− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény  

− A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény  

− A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

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

− A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 

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

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

− A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. 

(XII.23.) Korm. rendelet  

− A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontokból elmaradott, illetve az országos átlagot 

jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.(XI.30.) 

Korm. rendelet  

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

Korm. rendelet  

− Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet  

− A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet  

− A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5. Korm. rendelet  

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

− A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 

(IV.23. ) Korm. rendelet  

− A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 

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

− A közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet  

− A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet  

− A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. 

(IX. 9.) Korm. rendelet  
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− A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

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

− A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet  

− A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet  

− A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  

− A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

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

− A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a végrehajtásáról szóló 

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

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

Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet  

− A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 

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

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

rendelet  

− A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

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

− Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet  

− A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V.31.) Korm. rendelet  

− A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

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

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

− A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-

toborzás támogatásáról szóló 39/1998.(III. 4.) Korm. rendelet  

− Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet  

− A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) 

Korm. rendelet  

− A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a 

létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 

70/2009 (IV.2.) Korm. rendelet  

− A közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet  

− A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról szóló 319/2014. (XII.13.) Korm. rendelet  

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

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 14  
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− Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő 

illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet  

− Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/2012. (VII.6.) 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 összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági 

közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik 

országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 

megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet  

− A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a 

hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. 

prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. 

rendelet  

− A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet  

− A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból a foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet  

− A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet  

− A munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 

30/2000. (IX. 15) GM rendelet  

− A Munkaerő piaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes 

szabályairól szóló 15/2007. (IV.13.) SZMM rendelet  

− A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási 

alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és 

a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII.26.) FMM rendelet  

− A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző 

központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet  

− A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról szóló 33/1998. (VI. 

24.) NM rendelet  

− A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző 

központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (XII.287.) OM rendelet  

− Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. 

(I. 14.) NGM rendelet  

− A Bizottság 1998/2006/EK Rendelete (2006.12.15.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 

támogatásra való alkalmazásáról  

− A Bizottság 800/2008/EK Rendelete (2008.08.06.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában 

a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános 

csoportmentességi rendelet)  
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− A Tanács 1408/71/EGK Rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó 

munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról  

− A Tanács 1612/68/EGK Rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról,  

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

mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  

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

− Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII.27.) OM rendelet  

− A Start kártya felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 

érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM 

rendelet  

− A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, 

módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint 

az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány 

kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet  

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint az ahhoz kapcsolódó 

egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet  

− A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

− Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság 

helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól szóló 40/2013. (XII. 31.) KIM 

rendelet  

− A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet  

− Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17-én) az Európai 

Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  

− Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet  

− A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet  

− A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi rendelet 

végrehajtásának részletes szabályairól  

− Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos 

fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet  

− A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet  

− Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges igazolólapról szóló 

34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet  

− A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet  

− A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet  

− A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet végrehajtására 

vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009. EK rendelet  
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− Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről 

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

− 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről  

− A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény  

− A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló a 

2015. évi XLII. tv.  

− A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet  

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

− A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési 

célú támogatások részletes szabályairól 16/2016.(V.27.) NGM rendelet  

 

Építésügyi Osztály 

 

− 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 

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

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

− 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

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

− 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

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

kerületi) hivatalokról 

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

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

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

− 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 

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

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

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

az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

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

 

− 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 

tételéről 

− 194/2009. (IX.15) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások 

integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 
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− 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

− 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 

− 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett 

adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat 

készítéséért fizetendő költségtérítésről 

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

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

működési feltételeiről 

− 252/2006. (XII. 7) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról, 

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

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

tevékenységekről 

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

− 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 

− 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről 

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

− 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

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

− 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

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

szükséges képesítésekről 

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

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

− 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről 

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

valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 

− ME utasítás az adott évi építésfelügyeleti ellenőrzések megtervezéséről és a tevékenység 

végzésérőló 

− Az adott település vonatkozásában elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, illetve az 

egyéb Önkormányzati rendelkezések (pl.: helyi védettség megállapításáról szóló rendeletek 

 

Hatósági Osztály  

 

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

XCIII. törvény 

− A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 
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− A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

− A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

− A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

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

− A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

− A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény   

− Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

− A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

− A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

− A társadalombiztosítás ellátásaira- és a magánynyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

− A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

− A hivatali statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

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

− Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

− A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

− A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 

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

LXXVI. törvény 

− A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

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

− A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

− A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

− A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásairól szóló 1991. évi IV. törvény 

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

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

− A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény; 

− A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

− 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 

− 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 családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

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

− A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet 
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− A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 

90/2010. (III.26.) Korm. rendelet 

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

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

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

rendelet 

− A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 

− Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009.(X.2.) Korm. rendelet 

− Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. 

(V. 10.) Korm. rendelet 

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

rendelet 

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

Korm. rendelet 

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

− A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. 

rendelet 

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

Korm. rendelet 

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

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

− A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 

szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból 

kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012.(XII.4.) Korm. rendelet 

− A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 

186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 

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

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

− A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet 

− A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

− A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és – 

közvetítői szolgáltatási tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről, és a nyilvántartásba 

vétel részletes szabályairól szóló 23/2013.(VI.28.) NGM rendelet 

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

− Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 

− A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 
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− A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet 

− A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

− Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

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

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 

rendeletek módosításáról szóló 22/2012.(IV.13.) BM rendelet 

− A büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt 

elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén 

meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, 

továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült 

költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 71/2014. (XII.19.) BM rendelet 

− A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására 

jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványáról szóló 36/2007.(VII.4.) 

IRM. rendelet 

− A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, 

módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által kezelt adatokra tekintettel kiállított 

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

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

− a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és a 

szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének 

szabályairól szóló 55/2014. (XII.05.) BM rendelet 

− A tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008.(VI.27.) IRM rendelet 

− Az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és 

előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 

35/2008.(XII.31.) IRM-PM együttes rendelet 

− A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009.(X.29.) ÖM rendelet 

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

− A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

− A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

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

− A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes 

szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 

− A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és 

jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 

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

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

rendelet 

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

törvény 

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

− A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 

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

− Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

− A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

− A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 

− A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

− A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 

2012. évi CXXXIV. törvény 

− A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 

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

− A dohánytermékek-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes 

szabályairól szóló 181/2013. (VI.7.) Korm. rendelet 

− A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 

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

rendelet 

− Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

− A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. 

(X. 6.) Korm. rendelet 

 

Népegészségügyi Osztály  

 

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

− az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 

− az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

− a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

− a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

− a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

− a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 

figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 

39/2013. (II.14.) Korm. rendelet 
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− a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

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

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

− az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCII. törvény 

− az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény 

− a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 

− az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. II. törvény 

− az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény 

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

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 

− a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

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

− az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 

19) ESzCsM rendelet 

− az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III.30.) NEFMI rendelt 

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

− a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. 

(VII.28.) Korm. rendelet 

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

− a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

− a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24) Korm. rendelet 

− a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről 

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

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

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

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

− a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. 

rendelet 

− a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 

− a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

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

− a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 
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− a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 

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

− az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

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

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

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

− az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. 

(XI.11.) EüM rendelet 

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

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

rendelet 

− a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. 

(X.17.) ESzCsM rendelet 

− a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. Törvény 

− a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. 

rendelet 

− az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat 

működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

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

− az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 

− a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet 

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

− térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 

284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 

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

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

− a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba 

hozataláról szóló 10/1987. (VIII.19.) 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 

− a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári 

forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és 

tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X.15.) EüM rendelet 

− az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai 

minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet 
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− az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 

− a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 

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

− a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM 

rendelet 

− a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet 

− a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 

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

rendelet 

− a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM 

rendelet 

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

− a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 

51/1997. (XII.18.) NM rendelet 

− az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 

62/1997. (XII.21.) NM rendelet 

− a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 

− a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V.28.) NM 

rendelet 

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

− az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 

− az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. 

(XII.12.) ESzCsM rendelet 

− a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 

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

Korm. rendelet 

− az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és 

minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 

− az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. 

(V.11.) ESzCsM rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

(X.20.) ESzCsM rendelet 
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− a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése 

érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. 

(XII.28.) ESzCsM rendelet 

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

rendelet 

− a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V.9.) ESzCsM rendelet 

− a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és 

bébiételekről szóló 35/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 

− a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 

− az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet 

− a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt 

élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet 

− a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

− az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav 

tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági ellenőrzéséről, valamint a lakosság 

transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI.20.) EMMI 

rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 

minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet 

− a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet 

− a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet 

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

rendelet 

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

− egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

szóló 37/2007. (VII.23.) EüM-SzMM együttes rendelet 

− az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas 

anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 

kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV.29.) VM 

rendelet 

− az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII.14.) FM-IKIM-NM 

együttes rendelet 

− az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet 

− egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. 

(VII.25.) VM rendelet 

− az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SzMM együttes rendelet 
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− a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekről, azok 

ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének 

rendjéről szóló 21/2003. (VI.24.) HM-ESzCsM együttes rendelet 

− a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 

− 1907/2006/EK rendelet Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelethez 

− az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 

kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

− 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

− 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról 

− 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK 

és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági 

irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK 

bizottsági  rendelet hatályon kívül helyezéséről 

− 1924/2006/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokról 

− 1223/2009/EK rendelete a kozmetikai termékekről  

− 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások 

megállapításáról 

− A Bizottság 41/2009/EK rendelete a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 

összetételéről és címkézéséről  

− 2002/46/EK irányelv étrend-kiegészítők 

− 258/97/EK rendelet az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről 

− 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 

− a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 

− az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

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

− a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32002L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:31997R0258
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− a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

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

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

− a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

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

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

− az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 

− a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a 

közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII.18.) IM-ESzCsM együttes rendelet. 

 

Földhivatali Osztály 

 

 Általános jogszabályok  

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

− Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (2018.01.01-től) 

− A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  

− A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

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

− A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet  

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

Földmérés és térképészet  

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

− A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 

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

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

rendelet  

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

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

− Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) 

FVM rendelet  

− (Az ábra melléklet pdf formátumban letölthető.)  

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

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

− Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 

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

− A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok 

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

javascript:njtDocument('31189.339930');
javascript:njtDocument('203486.342135');


 

 

19 

 

kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM 

rendelet  

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

− A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. 

(III. 21.) VM rendelet  

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

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

− A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 

14.) Korm. rendelet 

− Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és 

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

− A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 

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

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

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

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

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

− Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes 

szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet  

 Ingatlan-nyilvántartás  

− Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. 

(XII.29.) FVM rendelet  

− A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet  

− A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó 

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

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

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról  

− A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 

továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet  

− A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi 

CLVII. törvény  

− A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 

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

Földforgalom  

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

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

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény  
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− A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet 

tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet  

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

szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 

12.) Korm. rendelet  

− A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

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

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

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

Földvédelem, földhasználat  

− A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény  

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

− A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

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

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

védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 

30.) Korm. rendelet 

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

− A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

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

− A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

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

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

Egyéb jogszabályok 

− A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések 

kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 

− A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 

− A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. 

(XI. 17.) Korm. rendelet 

− A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

− Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási 

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

− A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) 

Korm. rendelet 

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

− A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 

− A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

− Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

− A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény 
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− A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

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

− A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 

1992. évi II. törvény 

− A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 

− A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

− A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 

− A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 

− A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény  

− A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 

 

Kormányablak Osztály 

 

− A 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 bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

− A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

− A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 

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

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

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

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

LXXVI. törvény 

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

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

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 

− A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény 

− A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 

CXIX. törvény 

− Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

− szóló 2011. évi CXII. törvény 

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

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

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0600005.TV/listid/1508488622734#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99100049.TV/listid/1508488667225#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99200002.TV/listid/1508488888023#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99200001.TV#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A0100064.TV/listid/1508488997938#ws1
https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-A1400191.KOR/listid/1508249396041#ws1
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− A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

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

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

− Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) 

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 

− A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet. 

− A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998.(V.22.) Korm. rendelet 2 

− A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 

szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

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

− A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. 

(IX. 9.) Korm. rendelet 

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

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

− A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó 

személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak 

− a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 

− kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet 

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

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

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

kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint az értesítésért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló 16/2007.(III.13.) IRM-Me-HVM 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 közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjairól szóló 

− 54/1999.(XII. 25.) BM rendelet 

− A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 

28.) BM rendelet 

− A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 
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− A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő 

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

− Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

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

− Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 

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

− Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

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

− Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 

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

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

− A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 

− A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 

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

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

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

Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

− A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 

− A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 

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

törvény 

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

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

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

− Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. 

évi XLVII. törvény 

− Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. 

(XII.21.) EMMI rendelet 

− Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 

− Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, 

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

− A kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 41/2013. (XII.31.) 

KIM rendelet 

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

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

− A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 

20/2009. (VI.19.) IRM rendelet 

− A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi I. törvény 
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− A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

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

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

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

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

− a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

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

törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V.31.) IRM rendelet 

− a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 

− a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 

− A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 

− Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

− tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

 

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

XCIII. törvény  

− A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

− Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

− A hivatali statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény  

− Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

− A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény  

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

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

− A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  

− 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  

− 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 pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet  
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− A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

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

− A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény  

− A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

− Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény  

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

törvény  

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

törvény  

− A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet  

− A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. 

(III.30.) Korm. rendelet  

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

− A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet  

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

− A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V.29.) IM rendelet  

− A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban 6/1986 (VI. 26.) IM rendelet  

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

Korm. rendelet  

− Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I.6.) IM rendelet  

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály:  

 

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

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

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

szabályairól 

− 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

 1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről 

 40/2013. Korm. rendelet az állatkísérletekről 

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 66/2012. (IV.2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új 

pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és 

jegyzékeinek módosításáról 

 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

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

 158/2009. (VII.30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes 

italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 
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 66/2009. (IV.2.) Korm. rendelet a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált gerinces állatok 

védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai Egyezmény kihirdetéséről 

 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról 

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

irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről 

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

 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 

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

részletes szabályokról 

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

 33/2010. (V.13.) EüM–FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és 

egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 

 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól 

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

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

 66/2010. (V.12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve 

azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek 

hatósági ellenőrzéséről 

 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és - értékesítés 

feltételeiről 

 74/2013.(VIII.30.) VM rendelet az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő 

állami kártalanításról 

 79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 

1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 

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

Azonosítási Rendszeréről 

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

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

való védekezésről, illetve leküzdésükről 

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

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

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

 81/2009. (VII.10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, 

valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról 

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

feltételeiről 

 31/2009. (III.27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 
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 30/2009. (III.27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének 

szabályairól és a mentesség fenntartásáról 

 5/2009. (I.27.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és 

működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X.18.) FVM rendelet módosításáról 

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

 127/2008. (IX.29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre 

vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek 

megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

 113/2008. (VIII.30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

 15/2008. (II.15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági 

termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 

 12/2008. (II.14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól 

 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 

kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

 143/2007. (XII.4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól 

 121/2007. (X.18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és 

működésüknek rendjéről 

 119/2007. (X.18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

 68/2007. (VII.26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal 

egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 

  66/2006. (IX.15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai 

szabályokról 

 23/2005. (III.23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről 

 52/2004. (IV.24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének 

állategészségügyi ellenőrzéséről 

 53/2004. (IV.24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt 

termékek állategészségügyi ellenőrzéséről  

 54/2004. (IV.24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével 

kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről  

 55/2004. (IV.24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt 

állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól  

 24/2004. (III.2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-

agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

 74/2003. (VII.1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól 

 15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről 

 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

 44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól 

 14/2003. (II.14.) FVM rendelet a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól 
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 7/2003. (II.4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről 

  99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

 81/2002. (IX.4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól 

  75/2002. (VIII.16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis elleni 

védekezésről 

 65/2002. (VIII.9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 

 61/2002. (VIII.1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, 

valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 

 49/2002. (V.24.) FVM rendelet a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni védekezésről és a mentesség 

megtartásáról 

 31/2002. (IV.19.) FVM rendelet az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről 

 21/2002. (III.20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól 

 19/2002. (III.8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni mentesítés szabályairól 

  10/2002. (I.23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas 

maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

 56/1997. (VIII.14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és 

módjáról 

 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 39/1994. (VI.28.) FM rendelet a mesterséges termékenyítésről, az embrió átültetésről, az állati 

szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 

 35/1994. (VI.28.) FM rendelet az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, 

feltételeiről, valamint költség hozzájárulásáról 

  3/2001. (II.23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, 

működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

 140/2012. (XII.22.) VM rendelet a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól 

 94/2012. (VIII.30.) VM rendelet az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és felhasználására 

vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról 

 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 

  65/2012. (VII.4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 

felhasználásának egyes szabályairól 

 63/2012. (VII.2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól 

 45/2012. (V.8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

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

kijelöléséről 



 

 

29 

 

 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

 3/2010. (VII. 5.) VM rendelete az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről  

 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000003.VM

