KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal feladat- és
hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok
1. Magyarország Alaptörvénye
2. Törvények
2.1.

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

2.2.

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

2.3.

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

2.4.

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

2.5.

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

2.6.

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény

2.7.

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

2.8.

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

2.9.

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

2.10.

a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti
szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

2.11.

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

2.12.

a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény

2.13.

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

2.14.

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

2.15.

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

2.16.

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

2.17.

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

2.18.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

2.19.

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

2.20.

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény

2.21.

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

2.22.

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

2.23.

a bérgarancia alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény

2.24.

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

2.25.

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

2.26.

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény

2.27.

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

2.28.

a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

2.29.

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

2.30.

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény

2.31.

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény

2.32.

a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV.
törvény

2.33.

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény

2.34.

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény

2.35.

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény

2.36.

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV.
törvény

2.37.

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

2.38.

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

2.39.

az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény

2.40.

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

2.41.

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

2.42.

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

2.43.

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

2.44.

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.
törvény

2.45.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

2.46.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

2.47.

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

2.48.

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

2.49.

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény

2.50.

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

2.51.

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

2.52.

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

2.53.

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek
állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény

2.54.

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

2.55.

a
nemdohányzók
védelméről
és
a
dohánytermékek
fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

2.56.

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

2.57.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

2.58.

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény

2.59.

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény

2.60.

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

2.61.

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2.62.

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

2.63.

a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény

2.64.

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás
meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről
szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2001. évi LXI. törvény

2.65.

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

2.66.

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény

2.67.

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

2.68.

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

2.69.

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény

2.70.

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

2.71.

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

2.72.

a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény

2.73.

az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény

2.74.

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény

2.75.

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

2.76.

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

2.77.

a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

2.78.

a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

2.79.

a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény

2.80.

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

2.81.

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

2.82.

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény

2.83.

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

2.84.

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

2.85.

a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

2.86.

a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi
V. törvény

2.87.

a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény

2.88.

a
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény

2.89.

az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény

2.90.

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.
törvény

2.91.

a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi
CXXIII. törvény

2.92.

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

2.93.

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásról szóló 2007. évi XVII. törvény

2.94.

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény

2.95.

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

2.96.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

2.97.

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény

2.98.

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

2.99.

az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

2.100. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
2.101. az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
2.102. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény
2.103. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény
2.104. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

és

sajátos

foglalkoztatási

2.105. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény
2.106. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
2.107. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

és

folytatásának

általános

2.108. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
2.109. az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
2.110. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény
2.111. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
2.112. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
2.113. a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
2.114. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
2.115. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
2.116. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
2.117. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
2.118. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
2.119. a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
2.120. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény
2.121. az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
2.122. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról
és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
2.123. a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény
2.124. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
2.125. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
2.126. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2.127. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2.128. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény

2.129. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
2.130. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
2.131. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
2.132. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2.133. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
2.134. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
2.135. a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2.136. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
2.137. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
2.138. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
2.139. a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
2.140. a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvény
2.141. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
2.142. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
2.143. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
2.144. a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
2.145. az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben
szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény
2.146. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
2.147. a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
2.148. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
2.149. a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013.
évi CXIV. törvény
2.150. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
2.151. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013.
évi CXXV. törvény
2.152. az
egyes
közszolgáltatások
ellátásáról
és
az
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

ezzel

összefüggő

2.153. a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
2.154. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
2.155. az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
2.156. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény

2.157. a
kormányablakok
kialakításával,
valamint
a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2013. évi CCXVIII. törvény
2.158. a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
2.159. a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi
rendelkezések
kijátszására
irányuló
jogügyletek
feltárásáról
és
megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény
2.160. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
2.161. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
2.162. az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény
2.163. a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
2.164. a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény
2.165. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályozásáról szóló 2014. évi XV.
törvény
2.166. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
2.167. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény
2.168. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény
2.169. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015.évi CCXXII. törvény
2.170. Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény
2.171. a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény
2.172. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
2.173. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény
2.174. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
2.175. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény
2.176. az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
2.177. 2016. évi LXXIV. törvény - a településkép védelméről
2.178. 2011. évi LXXVII. törvény - a világörökségről
2.179. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény
2.180. a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény

2.181. a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény
2.182. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2005. évi LXXXVIII. törvény
2.183. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról 2007. évi I. törvény
2.184. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 2007. évi
II. törvény
2.185. a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
2.186. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény
2.187. a hagyatéki eljárás szabályairól szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
2.188. az egyszerűsített foglalkoztatásról 2010. évi LXXV. törvény
2.189. a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény.
2.190. egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény
2.191. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
2.192. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2.193. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvény
2.194. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXXIII. törvény
2.195. a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel
összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXI. törvény
2.196. a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
3.

Kormányrendeletek
3.1.

az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

3.2.

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

3.3.

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

3.4.

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

3.5.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

3.6.

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

3.7.

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

3.8.

a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet

3.9.

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.29.) Korm.
rendelet

3.10.

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

3.11.

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

3.12.

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

3.13.

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

3.14.

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

3.15.

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

3.16.

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

3.17.

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról,
valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm.
rendelet

3.18.

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998.
(V. 22.) Korm. rendelet

3.19.

a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.)
Korm. rendelet

3.20.

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

3.21.

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

3.22.

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

3.23.

a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet

3.24.

a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet

3.25.

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

3.26.

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

3.27.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő
Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII.
23.) Korm. rendelet

3.28.

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

évi

LXXXI.

törvény

3.29.

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

3.30.

a szennyvizek és szennyvízicsapok mezőgazdasági felhasználásának
kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

3.31.

a
munkaerő-kölcsönzési
és
a
magán-munkaközvetítői
tevékenység
nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.)
Korm. rendelet

3.32.

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

3.33.

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendelet

3.34.

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről,
valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet

3.35.

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre
vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

3.36.

az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról
szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm.
rendelet

3.37.

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

3.38.

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

3.39.

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának
és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003 (X. 16.) Korm. rendelet

3.40.

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.
11.) Korm. rendelet

3.41.

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet

3.42.

a
közigazgatási
hatósági
eljárásban
a
személyes
megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet

3.43.

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

3.44.

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

3.45.

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

3.46.

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet

3.47.

a
polgármester
öregségi
nyugdíja,
valamint
közszolgálati
járadéka
megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

3.48.

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

3.49.

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

3.50.

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet

és

költségmentesség

3.51.

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

3.52.

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

3.53.

a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének
ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

3.54.

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

3.55.

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint
fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet

3.56.

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

3.57.

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007.
(XI. 9.) Korm. rendelet

3.58.

a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló
322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

3.59.

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet

3.60.

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

3.61.

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

3.62.

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a
kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet

3.63.

az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet

3.64.

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve
a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes
szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

3.65.

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

3.66.

a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok
kijelöléséről, valamint az egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről
és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

3.67.

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

3.68.

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

3.69.

a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalatszerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős
foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

3.70.

a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

3.71.

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció:
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a
Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció:
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának
segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm.
rendelet

3.72.

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez
kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

3.73.

a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés
elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

3.74.

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

3.75.

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

3.76.

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

3.77.

az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.)
Korm. rendelet

3.78.

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő
vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő
alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai
vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet

3.79.

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet

3.80.

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

3.81.

az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.
22.) Korm. rendelet

3.82.

a vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló
állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet

3.83.

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet

3.84.

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság
megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

3.85.

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet

3.86.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási
hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 176/2010. (V.
13.) Korm. rendelet

3.87.

a csemegeszőlő és aranyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló
231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet

3.88.

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

3.89.

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet

3.90.

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

3.91.

a súlyos mozgáskorlátozott személyek
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

3.92.

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról
szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

3.93.

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

3.94.

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

3.95.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm.
rendelet

3.96.

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

3.97.

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

3.98.

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

3.99.

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

közlekedési

kedvezményeiről

szóló

3.100. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
3.101. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.102. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.103. a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és
az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.104. az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.105. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
3.106. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
3.107. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
3.108. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm.
rendelet

3.109. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendelet
3.110. a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről,
valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
3.111. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet
3.112. a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet
3.113. a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra,
a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.
20.) Korm. rendelet
3.114. egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
3.115. az
utak
építésének,
forgalomba
helyezésének
engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet
3.116. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

bevezetéséről

és

és

megszüntetésének

alkalmazásáról

szóló

3.117. a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló
119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
3.118. az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,
valamint a Klebelsberg Központról
3.119. az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben
nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az
autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti
személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.
30.) Korm. rendelet
3.120. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet
3.121. a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm.
rendelet
3.122. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet
3.123. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
3.124. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
3.125. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet
3.126. a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.127. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

3.128. a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm.
rendelet
3.129. a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a
kombinált
figyelmeztetésekről,
valamint
az
egészségvédelmi
bírság
alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
3.130. az
államigazgatási
szervek
integritásirányítási
rendszeréről
és
az
érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
3.131. 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
3.132. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
3.133. a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.)
Korm. rendelet
3.134. az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
3.135. a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
3.136. a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól szóló és az ennek során eljáró
állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet
3.137. a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
3.138. a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
3.139. a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba
szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

hozatalának

egyes

3.140. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
3.141. a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.)
Korm. rendelet
3.142. a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési
kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet
3.143. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.)
Korm. rendelet
3.144. a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának
vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályozásról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
3.145. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem
összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési
kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi
központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági
közreműködéséről,
valamint
a
Magyarországon
engedélymentesen
foglalkoztatható
harmadik
országbeli
állampolgárok
magyarországi

foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013.
(XI. 28.) Korm. rendelet
3.146. az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
3.147. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
3.148. az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott
köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai
továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.)
Korm. rendelet
3.149. a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.
29.) Korm. rendelet
3.150. a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes
kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.151. a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
3.152. az egészségügyi válsághelyzeti ellátásáról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet
3.153. az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet
3.154. a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a
mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
3.155. a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
3.156. a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba
foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és
kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
3.157. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm.
rendelet
3.158. a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő
értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet
3.159. 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről
szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról
3.160. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe
nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12. ) Korm. rendelet
3.161. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi
Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről
szóló 234/2015 (IX. 4.) Korm. rendelet
3.162. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek
részvételével összefüggő szabályokról szóló 235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet
3.163. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi
Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240 /2015. (IX.
8.) Korm. rendelet

3.164. a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható
lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról szóló
241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
3.165. az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek
megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.)
Korm. rendelet
3.166. az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről
szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.rendelet
3.167. az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII.
13.) Korm. rendelet
3.168. a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
3.169. az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
3.170. a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 191/2017. (VII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló
207/2017. (VII. 14.) Korm. rendelet
3.171. a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
3.172. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.)
Korm. rendelet
3.173. a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az
országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
3.174. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet.
3.175. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.)
Korm. rendelet
3.176. a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
3.177. az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet
3.178. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a
vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
3.179. a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3.180. az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet
3.181. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben
meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015. (V.
27.) Korm. rendelet
3.182. a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet

3.183. a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos
egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm.
rendelet
3.184. a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási
szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
3.185. a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet
3.186. a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet
3.187. a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.)
Korm. rendelet
3.188. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet
3.189. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.)
Korm. rendelet
3.190. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet
3.191. a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015.(XI.10.) Korm.
rendelet
3.192. a kedvezményezett települések besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm.
rendelet
3.193. a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet
3.194. 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 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet
3.195. az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
3.196. a szociális és gyermekvédelmi ellátások
392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

országos

nyilvántartásáról

szóló

3.197. a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírásfelvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
3.198. 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről
3.199. a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,
illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól
szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
3.200. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról
ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet

és

annak

3.201. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.)
Korm. rendelet
3.202. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló141/2000. (VIII.9.)
Korm. rendelet
3.203. az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó
juttatásról szóló267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

3.204. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a
nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.
(II.21.) Korm.rendelet
3.205. a komplex rehabilitációról szóló321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (Hatályon kívül
helyezte a 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet. Az Mmtv. 34. § (3) bekezdése
alapján azonban a 321/2007. (XII.5.) Korm. rendelet 2011.december 31-én
hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell az Mmtv. 34.§ (2)
bekezdésben említett kivétellel.)
3.206. a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági
vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának
felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
3.207. az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet
3.208. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékmódosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
3.209. egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet
3.210. a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm.
rendelet
3.211. a személygépkocsival díj ellenében végzett
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

közúti személyszállításról szóló

3.212. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.)
Korm. rendelet
3.213. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
3.214. a személygépkocsival díj ellenében végzett
176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

közúti személyszállításról szóló

3.215. nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.)
Korm. rendelet
3.216. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
3.217. a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet
3.218. egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3.219. a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló
416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
3.220. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
3.221. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet

3.222. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet
3.223. az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III.30.) korm.rendelet
3.224. a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
3.225. a külföldiek mező-és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő
ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet
3.226. az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő
szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015 (XI. 10). Korm. rendelet
3.227. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3.228. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

valamint

3.229. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
3.230. a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi
követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet
3.231. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
3.232. a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának
megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

és

3.233. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet
3.234. a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.
(II. 20.) Korm. rendelet
3.235. az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
3.236. a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
3.237. 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet - az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának
részletes szabályairól
3.238. 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet - az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről
3.239. 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építési beruházások megvalósításához
szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő
hatóságok kijelöléséről
3.240. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet - az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról
3.241. 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról
3.242. 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet - a régészeti örökséggel és a műemléki
értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről

3.243. az európai uniós versenyjogi értelembe vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet
3.244. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékmódosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet
3.245. a külföldiek mező-és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő
ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet
3.246. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló
320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet
3.247. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszűntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet
3.248. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet
3.249. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.
rendelet
3.250. a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
68/2015. (III.30.) Korm. rendelet
3.251. a személyezonosító igazolványok kiadása és az egyes arcképmás-és aláírás
felvételezés szabályairól szóló 414/2015.(XII.23.) Korm. rendelet
3.252. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Korm.
rendelet
3.253. az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.(X.20.) Korm.
rendelet
3.254. a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet
3.255. 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
3.256. az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016.(XII.2.) Korm.
rendelet
3.257. 385
3.258. a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.(XII.2. ) Korm. rendelet
3.259. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
448/2016.(XII.19.) Korm. rendelet
3.260. a Magyar Bányászati Földtani Szolgálatról szóló 161/2017.(VI.28.) Korm.
rendelet
4. Minisztertanácsi rendeletek
4.1.

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

4.2.

a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

4.3.

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV. 21.) MT rendelet

4.4.

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

5. Miniszteri rendeletek
5.1.

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

5.2.

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

5.3.

a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények
nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM
rendelet

5.4.

a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990.
(IX. 29.) KHVM rendelet

5.5.

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet

5.6.

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

5.7.

a közúti járművezetők egészségi
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

5.8.

a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról
szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet

5.9.

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

5.10.

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

5.11.

a rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

5.12.

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet

5.13.

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

5.14.

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet

5.15.

az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet

5.16.

a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai
kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM
rendelet

5.17.

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet

5.18.

a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen
fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 8/2014. (XII. 12.) IM rendelet

5.19.

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

5.20.

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

5.21.

a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

alkalmasságának

megállapításáról

szóló

5.22.

a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM
rendelet

5.23.

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

5.24.

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

5.25.

a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló
35/1999. (X. 13.) BM rendelet

5.26.

a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati
igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

5.27.

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999.
(XII. 30.) BM rendelet

5.28.

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

5.29.

a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és
egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM
együttes rendelet

5.30.

a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

5.31.

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

5.32.

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

5.33.

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet

5.34.

a
személyes
gondoskodást
végző
személyek
adatainak
nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

5.35.

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

5.36.

a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése
eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.)
KöViM rendelet

5.37.

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

5.38.

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM
együttes rendelet

5.39.

a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000.
(IX. 27.) BM rendelet

5.40.

a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet

5.41.

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.)
EüM rendelet

5.42.

a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

működési

5.43.

az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának
részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes
rendelet

5.44.

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

5.45.

a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett
barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet

5.46.

az
egészségügyi
szolgáltatóknál
képződő
hulladékokkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet

5.47.

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről
szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

5.48.

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató-hálózata felépítéséről
és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

5.49.

a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb
szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet

5.50.

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

5.51.

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok
elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

5.52.

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM
rendelet

5.53.

az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével
alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának,
lakóhelye,
illetőleg
személyazonossága
megállapításának
és
körözése
elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet

5.54.

a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének,
nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól,
valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes
rendelet

5.55.

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési
követelményeiről
szóló
38/2015.
(XII.21.)
IM
rendelet
és
a
a
büntetés-végrehajtási
szervezetnél
működő
pártfogó
felügyelők,
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló
18/2014. (XII. 22.) IM rendelet

5.56.

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti
tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

5.57.

a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló
30/2003. (VII. 18.) IM-ESzCsM rendelet

5.58.

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

5.59.

az
egészségügyi
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

szakmai

5.60.

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003.
(X. 27.) ESzCsM rendelet

5.61.

az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással
összefüggő szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

5.62.

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

5.63.

a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

5.64.

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról
módosításáról szóló 79/2016. (XII.12.) FM rendelet

5.65.

a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú
élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

5.66.

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendelet

5.67.

az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

5.68.

az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság
vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

5.69.

a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére
irányuló engedélyezési eljárás díjairól szóló 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

5.70.

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet

5.71.

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet

5.72.

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet

5.73.

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

5.74.

a gyümölcs és zöldség ellenőrzésről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

5.75.

a
növényvédő
szerek
forgalomba
hozatalának
és
felhasználásának
engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,
tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

5.76.

a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
környezetvédelmi
felülvizsgálatával
és
ellenőrzésével,
továbbá
a
gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági
eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

5.77.

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005.
(III. 1.) OM rendelet

5.78.

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és
vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

5.79.

a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKMKvVM együttes rendelet

5.80.

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

szóló

egyes

rendeletek

5.81.

a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

5.82.

a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges
készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

5.83.

a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról,
felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

5.84.

az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba
ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

5.85.

az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló
44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet

5.86.

a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról szóló 17/2007. (III. 23.) FVM
rendelet

5.87.

az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.)
GKM rendelet

5.88.

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához
szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről
szóló 49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet

5.89.

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

5.90.

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén
történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007.
(VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet

5.91.

a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX.
19.) FVM rendelet

5.92.

a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet

5.93.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

5.94.

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

5.95.

a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről
szóló 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet

5.96.

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a
területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III.
27.) FVM rendelet

5.97.

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

5.98.

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben
nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

5.99.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009.
(I. 30.) EüM rendelet

forgalmazásáról

hozataláról

és

és

5.100. a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja
feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM
együttes rendelet

5.101. az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet
5.102. az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek
szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM
rendelet
5.103. a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó
állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.
22.) FVM-PM együttes rendelet
5.104. a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM
rendelet
5.105. a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet

szabályairól

szóló

5.106. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével,
továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló
84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet
5.107. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
5.108. a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009.
(XI. 16.) FVM rendelet
5.109. a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
5.110. 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
5.111. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009.
(XII. 28.) FVM rendelet
5.112. az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és
nyomon-követhetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet
5.113. a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet
5.114. a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
5.115. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet
5.116. az
élelmiszerek
forgalomba
hozatalának,
valamint
előállításának
engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet
5.117. a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok
felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről,
valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet
5.118. az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való
törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet
5.119. az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről
szóló 43/2011. (V. 26.) VM rendelet

5.120. a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő
hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet
5.121. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.
29.) NEFMI rendelet
5.122. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI.
29.) NEFMI rendelet
5.123. az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011.
(VII. 13.) VM rendelet
5.124. a Nemzetközi Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett
vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet

vizek

és

5.125. a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási
lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet
5.126. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.)
NEFMI rendelet
5.127. a szabálysértési elzárás végrehajtásának szabályairól szóló 57/2014. (XII.5.) BM
rendelet
5.128. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
5.129. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos
rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
5.130. az egészségügyi felsőfokú szakirányú
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

szakképesítés

megszerzéséről

szóló

5.131. az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.
25.) KIM rendelet
5.132. a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.)
EMMI rendelet
5.133. a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelet
5.134. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet
5.135. a
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal,
valamint
a
megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az
igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM
rendelet
5.136. az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012.
(VIII. 27.) VM rendelet
5.137. a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében
adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés
rendjéről szóló 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet
5.138. a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM
rendelet

5.139. a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelet
5.140. a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és
térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról,
létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az
állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet
5.141. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
5.142. a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI.
11.) NGM rendelet
5.143. a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről
szóló 19/2013. (III. 21.) VM rendelete
5.144. 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
5.145. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes
szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet
5.146. az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló
31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet
5.147. az
egészségügyi
szolgáltatók
hatósági
szakfelügyeletéről,
szakmai
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI
rendelet
5.148. a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok által a
koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak felé, továbbá a koordinációs
feladatokat ellátó kormánymegbízottak által a közigazgatás-szervezésért felelős
miniszter és a Kormány tagjai felé teljesítendő, törvényben vagy
kormányrendeletben előírt rendszeres és eseti jellegű jelentések, valamint
tájékoztatások részletszabályairól szóló 33/2013. (XII. 23.) KIM rendelet
5.149. a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.)
KIM rendelet
5.150. a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet
5.151. az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes
munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök
használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi
tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó
követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet
5.152. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló
51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
5.153. a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

és

szakágazatok

5.154. az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami
kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet
5.155. a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet

5.156. a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
5.157. a termésbecslésről szóló 6/2014. (II. 6.) VM rendelet
5.158. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.
(IV. 29.) NGM rendelet
5.159. a várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
5.160. az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.
19.) KIM rendelet
5.161. a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014.
(IV. 30.) EMMI rendelet
5.162. az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.)
VM rendelet
5.163. a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítéséről, valamint a
földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM rendelet
5.164. a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló
73/2013.(XII.18.) BM rendelet
5.165. a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez
benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és
nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet
5.166. a természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a
résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló
16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet
5.167. a
természetes
személyek
adósságrendezési
nyilvántartásából
történő
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015.
(VIII. 31.) IM rendelet
5.168. a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra
vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló
21/2015. (IX. 2.) IM rendelet
5.169. a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi
vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós
fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet
5.170. a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet –
5.171. a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás
feltételeiről szóló 15/2015. (III.13.) EMMI rendelet
5.172. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014 (XII.17.) FM
rendelet
5.173. az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról
szóló 66/2006 (IX.15.) FVM rendelet
5.174. az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai
feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007 (VII.26.)
FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
5.175. az
élelmiszer-vállalkozás
működéséhez
szükséges
meghatározásáról szóló 47/2011 (V.31.) VM rendelet

szakképesítés

5.176. az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására,
forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények
megállapításáról szóló 19/2005 (III.22.) FVM rendelet
5.177. a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól szóló 140/2012
(XII.22.) VM rendelet
5.178. a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes
letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetésvégrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII.5.) BM
rendelet
5.179. a földvédelmi hatóság eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj
megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI.5.) FM rendelet
5.180. az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2014. (IV.30.) VM
rendelet
5.181. az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint
a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII.18.) FM rendelet
5.182. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról. valamint
az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet
5.183. a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó
minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V.7.)
EüM rendelet
5.184. a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeitől szóló
38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM rendelet
5.185. a Legionella okozta fertőzési kockázatot jelentő közegekre, ill. létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015 (XI.6.) EMMI rendelet
5.186. a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak
működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007 (IX.19.) EüM
rendelet
5.187. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról
szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet
5.188. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet
5.189. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített
adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint
értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRMMeHVM együttes rendelet
5.190. az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
5.191. a közfoglalkoztatáshoz szükséges
18/2012(IV.5.) BM rendelet

beszerzések

sajátos

szabályairól

szóló

5.192. 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot
jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról
5.193. az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
5.194. a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI
rendelet

5.195. a START kártyák felhasználásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális
hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának
részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet
5.196. a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet
5.197. a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, felhasználásának,
kicserélésének, visszavonásának, és a hozzá kapcsolódó kedvezmény
érvényesítésének részletes szabályairól szóló 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet
5.198. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató
akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól szóló
38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet
5.199. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési
megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendelet

árak

5.200. a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
5.201. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és
használatának szabályairól szóló 12/2007. (III.13.) IRM rendelet
5.202. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló
101/2003. (XII.23.) GKM rendelet
5.203. a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz
tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016.(I.5.) NGM rendelet
5.204. az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel,
tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 25/2016. (VII. 22.) NFM
rendelet
5.205. Munkabaleseti jegyzőkönyv (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet)
5.206. Keszon bejelentés – túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
(6/1987. (VI.24.) EüM rendelet).
5.207. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által végzett védőoltások bejelentése
(61/1999. (XII.1.) EüM) rendelet. Azbesztexpozíció kockázatával járó
munkavégzés bejelentése (12/2006 (III.23.) EüM rendelet).
5.208. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentés 61/1999. (XII.1.)
EüM rendelet
5.209. Egészségügyi
szolgáltatás
keretében
használt,
éles
vagy
hegyes
munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése 51/2013. (VII.15.) EMMI
rendelet.
5.210. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet
5.211. Fokozott expozíció bejelentése 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet
5.212. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatokról
munkavállalókról szóló bejelentés (26/2000 (IX.30.) EüM rendelet)
5.213. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
együttes rendelet

és

4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM

5.214. a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

egyes

5.215. a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek
felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

5.216. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
5.217. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet
5.218. az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
5.219. a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
5.220. a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának
vizsgálatával,
ellenőrzésével,
értékelésével
kapcsolatos
szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
5.221. az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet
5.222. a
helyhez
kötött
földgázüzemű
gázmotorok
technológiai
kibocsátási
határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet
5.223. a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet
5.224. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő
hőteljesítményű,
helyhez
kötött
gázturbinák légszennyező
anyagainak
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999. (VII. 21.) VM rendelet
5.225. a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
5.226. valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
5.227. a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
5.228. a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak
működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM
rendelet
5.229. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
5.230. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet - az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól
5.231. 7/2006. (V. 24.)
meghatározásáról

TNM

rendelet

-

az

épületek

energetikai

jellemzőinek

5.232. 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet - a régészeti leletek elsődleges
leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról
5.233. 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet - a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás
végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő
szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről
5.234. 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet - a régészeti lelőhely és a műemléki érték
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a
lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

5.235. a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI
rendelet

6. Európai Uniós jogszabályok
6.1.

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH) szóló 453/2010/EU rendelet

6.2.

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a műszaki és tudományos
fejlődéshez
való
hozzáigazítása
céljából
történő
módosításáról
szóló
1297/2014/EU rendelet

6.3.

a Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108.
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

6.4.

a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való
tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló
összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó,
valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól
szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek

6.5.

a harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK
tanácsi irányelv

6.6.

492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról

6.7.

883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

6.8.

987/2009. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló
883/2004. EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

6.9.

Az Európai Parlament és a Tanács rendeletei:a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról,
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács
1272/2008/EK Rendelete

6.10.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december
16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

6.11.

a Bizottság 651/2014/EU Rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108.
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról
(a
továbbiakban:
általános
csoportmentességi rendelet)

6.12.

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013.
december 18-i 1407/2013/EU rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet)

6.13.

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való

alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete)
(a továbbiakban: 1408/2013/EU rendelet)
6.14.

A harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való
tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló
összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó,
valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól
szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (a továbbiakban: Összevont engedély irányelv)

6.15.

A harmadik országbeli állampolgárok magas képzettséget igénylő munkavállalás
céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK
tanácsi irányelv (a továbbiakban: EU Kék Kártya irányelv)

6.16.

492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról

6.17.

883/2004. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

6.18.

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

6.19.

a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet
végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet

6.20.

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
1907/2006/EK Rendelete

6.21.

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló az Európai
Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete

6.22.

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013.
december 18-i 1407/2013/EU rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU rendelet)

6.23.

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló a Bizottság 2013. december 18-i 1408/2013/EU rendelete)
(a továbbiakban: 1408/2013/EU rendelet)

6.24.

A harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való
tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló
összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó,
valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól
szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek (a továbbiakban: Összevont engedély irányelv)

6.25.

492/2011/EU rendelet a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról

6.26.

987/2009. EK rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló
883/2004. EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

