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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYA 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

 

   a  kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV törvény  

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

 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről 2006. évi LIII. törvény  

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

 a  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V. törvény   

 a  családok védelméről szóló 2011.évi CCXI. törvény  

 a támogatott döntéshozatalról szóló 2013.évi CLV. törvény  

 a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény  

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 2009. évi LXXII. törvény  

 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

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

törvény  

 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  

 a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  

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

törvény 

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

törvény  

  hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 

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

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

törvény 

 a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 

 a magyar állampolgárságról szóló1993. évi LV. törvény 

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

 a hadigondozásról  szóló 1994. évi XLV. törvény 

 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

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

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
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 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről  szóló 2009. évi CXV. törvény 

 a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011. évi CCIX. törvény  

 a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény  

 

 

Kormányrendeletek: 

 

 

 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló         

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

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

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

rendelet. 

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

rendelet 

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

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

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

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

rendelet. 

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

 az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 

Nyilvántartásról 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

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

 az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII.11.) 

Korm. rendelet. 

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

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat –és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet  

 a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat –és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

  a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 

180/2005. (IX. 9.) Korm.rendelet 

 az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás után követését végző közhasznú szerveztek 

tevékenységéről és  működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet  

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet  
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 a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) Kormányrendelet 

 az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Kormányrendelet 

 a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet 

 a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Kormányrendelet 

 a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Kormányrendelet 

 az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 

  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Kormányrendelet 

 az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Kormányrendelet 

 a természetes személyek adósságrendezési a eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és 

a családi vagonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015 (IX.8.) Kormányrendelet 

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

Korm. rendelet 

 a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet 

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

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

 a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

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

 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 súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 

Korm. rendelet 

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

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

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

Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

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

 

 

Egyéb jogszabály: 

 

 a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban 

alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 

14/2015. (III. 11.) MvM rendelet. 
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 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

 a jogi segítő díjazásáról szóló11/2004. (III. 30.) IM rendelet 

 a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII.22.) IRM 

rendelet 

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

(III. 30.) IM rendelet 

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

 az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részteles szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet 

 a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 

 a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények 

kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet  

 a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és - közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 

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

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

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény 

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

 az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 

44/2004. (XII. 20.) PM 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 

 

 

 

 

 

 

 


