
Ágazati jogszabályok 

A hatályos szöveg elérhető: Nemzeti Jogszabálytár 

Több ágazatot érintő jogszabályok 

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

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 

közfeladatok átvételéről 

379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

Állami főépítészi feladatok 

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

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

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

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

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről  

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

Koordinációs feladatok 

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

Informatikai feladatok 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról 

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

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 

Ügyfélszolgálati feladatok 

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

kerületi) hivatalokról 

Törvényességi felügyeleti feladatok 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról 
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288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 

adatátvételeiről 

Általános hatósági feladatok 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról 

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

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról  

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Agrártámogatással kapcsolatos feladatok 

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

és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről 

328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, 

valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő 

feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről 

Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok 

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról 

Oktatással kapcsolatos feladatok 



1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. 

törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról 

Szociális és gyámügyi feladatok 

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

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

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról  

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

Építésügyi feladatok 

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

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

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

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

működési feltételeiről 

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

Pártfogó felügyelői és igazságügyi feladatok 

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról  

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról  

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

hatáskörökről 

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről  

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

kijelöléséről  

Földhivatali feladatok 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről  

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

végrehajtásáról 

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

Földművelésügyi feladatok 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 



2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 

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

kijelöléséről  

Egészségbiztosítási pénztári feladatok 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

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

Nyugdíjbiztosítási feladatok 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

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

végrehajtásáról 

Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok 

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

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

törvények módosításáról 

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

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

Népegészségügyi feladatok 

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

1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási 

szerv kijelöléséről 

A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok 

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

105/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény végrehajtásáról 

Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok 

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről  

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról  

2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

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

131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 

végrehajtásának szabályozásáról 

Rehabilitációs igazgatási feladatok 



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

módosításáról  

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

Ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok 

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

kerületi) hivatalokról 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról 

Okmányirodai feladatok 

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

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

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

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

Általános járási hatósági feladatok 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

Örökségvédelmi feladatok 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

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

Munkaügyi és munkavédelmi feladatok 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

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

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok 



1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

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

Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 

kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságokról 

Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok 

2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről 

Közlekedési feladatok 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

Keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és 

annak ellenőrzéséről 

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

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Erdészeti hatósági és igazgatási feladatok 

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

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

kijelöléséről 

Vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok 

2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról 

és forgalomba hozataláról 

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

kijelöléséről 

Növény- és talajvédelmi feladatok 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

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

kijelöléséről 



Járási védelmi igazgatási feladatok 

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről 

2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről  

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról  

2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról 

 


