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Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztályra 
vonatkozó ágazati jogszabályok elérhetősége 

 
 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

2. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény  

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

4. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

5. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

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

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

8. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 

tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet 

9. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

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

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

11. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 

12. a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás 
igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM 
rendelet 

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

rendelet  

14. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

15. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

16. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

17. a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával 

kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet  

18. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

19. az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 

20. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 

21. a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 

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

23. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

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

24. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

25. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  

26. az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 
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27. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény  

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

29.  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény  

30. 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 

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

32. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM 

rendelet 

33. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény  

34. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

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

rendelet 

36. a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

37. a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

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

rendelet 

38. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény  

39. a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet  

40. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

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

41. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény 

42. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

43. 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 

44. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

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

Korm. rendelet 

46. a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 

47. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet 

 

 

 

 


