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Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatellátásához kapcsolódó jogszabályok: 
 
 
Törvények: 
 

• 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 

• 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 

• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

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

• A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. 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. törvén 

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

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 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 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 fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

• 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 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 megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXCI. törvény 

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

• Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

• Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. 

évi XC. törvény 

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

 
 
Kormányrendeletek: 
 
• 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 szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.(XI.12.) 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 

• 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 

• 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 kötelesszolgáltatási 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 vis major támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 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 pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. 

(III.30.) Korm. rendelet 

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

29.) Korm. rendelet 

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

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

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

rendelet 

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

rendelet 

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

• 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 társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 

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

• A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 

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

 
 
 
Miniszteri szintű rendeletek: 
 
 

 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 

 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 szóló22/2012.(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 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

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

 A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM 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 áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I.6.) IM 

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 

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

rendelet 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kormányablak és okmányirodai feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:  

 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 külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény  

 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 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 

 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  

 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 

 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 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 

 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 

 


