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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  
 

 

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY HATÓSÁGI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS 

OKTATÁSI OSZTÁLY  

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

 

- 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

- 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

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

- 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

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

vonatkozó egyes szabályokról 

- 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

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

hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

- 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 

- 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

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

- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

- 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

- 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  
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- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól 

- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

- 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 

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

- 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 

Kormányrendeletek: 

 

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

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

- 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 

- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 

- 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

- 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 

valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 

- 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának 

és megállapításának módjáról 

- 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

- 218/2003. (XII.1.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványhoz való 

jogosultságáról 

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

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

- 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

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

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

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetetési engedély kiadásának rendjéről 

- 304/2009. (XII. 22.) 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 

- 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
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- 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

- 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

- 57/2013. (II.27.) 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 

- 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 

minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 

- 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 

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

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint 

egyes közfeladatok átvételéről  

- 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez 

szükséges képesítési feltételekről 

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

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

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

feltételeiről  

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

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

tevékenységekről  

- 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

- 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély 

kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 

- 315/2013. (VII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 

Egyéb jogszabály: 

 

- 16/2013.(VII.11.) KIM rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási 

célú használatára vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról 

- 32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 
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- 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

- 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

- 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 

 

 


