VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSI HIVATALA
ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály







2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról,
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről,
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről,








2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról,
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról,
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályiról,







2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről,
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról,
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról,
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről,
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről,

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








1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról,
1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
499/2017.(XII.29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő,
valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltatói tevékenység, üzletszerűen történő
végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól,

 420/2017.(XII.19.) Korm. rendelet a bűncselekmények áldozataink nyújtott támogatások
engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének
részletes szabályairól,

 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet a Fővárosi és Megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról,

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

4800 Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. Tel.: 06-45 795-079 Fax: 06-45 795-080
E-mail: vasarosnameny@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

2

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

 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól,
 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságról,

 A TANÁCS 2201/2003/EK rendelete (2003.november 27.) a házassági ügyekben és a szülői
felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

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













2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről,
2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról,
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról,
1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,
1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról,
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
414/2015.(XII.23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes
arcképmás- és aláírás- felvételezés szabályairól,

 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet a Fővárosi és Megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról,

 515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet a kormányablakokról,
 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról,
 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

 261/2011.(XII.7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás
áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás
személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról,

 102/2011.(VI.29.)

Korm.

rendelet

a

súlyos

mozgáskorlátozott

személyek

közlekedési

kedvezményeiről,

 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról,
 101/1998.(V.22.) Korm. rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról,
 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet a Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI tv. végrehajtásáról,

 29/2004.(VI.16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól,
 54/1999.(XII. 25.) BM rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás
díjairól,

 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról,
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 16/2007.(III.13.) IRM-Me-HVM együttes rendelet a polgárok szem. adat és lakcímének
nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért,
valamint az értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról,

 12/2007.(III.13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek
felszerelésének és használatának szabályairól,
Földhivatali Osztály










2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról,
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről,
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2010. évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról,
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról,
2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb
védelméről,






2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről,
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról,
1993. évi II. törvény a földrendező és földkiadó bizottságokról
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról,

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

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
 1993. évi II. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról,
 109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a
végrehajtására,

 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról,

 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésének részletes szabályairól szóló,

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

 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem
minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről,

 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az
adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról,

 38/2011.(III.22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
adatfeldolgozásának biztosításáról,

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

 178/2008.(VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról,
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről,
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 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól,
 207/2006.(X.16.) Korm. rendelet a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő
szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről,

 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés
útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási
díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról
és a díjak megfizetésének részletes szabályairól,

 166/2009.(XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról,
 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól,

 44/2006.(VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok helyrajzi számozásáról és az alrészletek
megjelöléséről,

 47/2017.(IX.29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól,
 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet A földmérési és térképészeti állami alapadatok
kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról,

 21/1997.(III.12.) FM-HM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi
LXXVI. törvény egyes rendelkezéseink végrehajtásáról,

 52/2014.(IV.29.) VM rendelet a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező földmérő minősítésről,
valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló,

 25/2013.(IV.16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység
részletes szabályairól,

 15/2013.(III.11.) VM rendelet 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,
Foglalkoztatási Osztály
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről,
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről,
 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről,
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről,
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 2011. évi CXCI törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról,
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról,
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól,
 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,

5
 2004. évi CXXIII. törvény 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,
 2000. évi C. törvény a számvitelről,
 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról és a végrehajtására kiadott 223/1998.(XII.28.)
Korm. rendelet,
 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól és a végrehajtására kiadott
217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet,
 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról
 169/1997.(X.6.) Korm. rendelet a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési
szabályairól,
 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról és a végrehajtására kiadott
168/1997.(X.6.) Korm. rendelet,
 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről és a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet,
 1995. évi LXVI. tv a közokiratokról, közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről,
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,
 67/2015.(III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi)
hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről,
 320/2014.(XII.13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról,
 319/2014.(XII.13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról,
 150/2012.(VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről,
 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 327/2011.(XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról,
 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről,
 375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról,
 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről,
 132/2009.(VI.19.) Korm. rendelet 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,
 70/2009. (IV.2.) Korm. rendelet a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők
munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős
foglalkoztatás támogatásáról,
 355/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával
összefüggő átmeneti szabályokról,
 123/2007.(V.31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól,
 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
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követelményeiről,
 39/1998.(III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó
támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról,
 23/2005.(XII.26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a
Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról,
valamint

a

regionális

képző

központok

és

a megyei

(fővárosi)

munkaügyi

központok

együttműködéséről,
 30/2000.(IX.15) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan
nyújtható támogatásokról,
 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról,
 3/1996.(IV.5.) MüM rendelet a rendbírságról,
 33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról,
 16/2016.(V.27.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes
szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól,
 2/2011.(I.14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a
nyilvántartásból való törlésről,
 8/2006. (XII.287.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint
a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről,
 34/2009.(XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához
szükséges igazolólapról,
Népegészségügyi Osztály

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról,






2008. évi XLVI. törvény az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről,
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról,
2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről,
2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól,

 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról,
 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról,

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéséről,







2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről,
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól,

 1997. évi CLV. törvény a fogysztóvédelemről;
 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről,
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 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,
 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról,
 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről,

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

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








1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról,
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről,
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről,
387/2016.(XII.2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről,
225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes
szabályairól,

 310/2013.(VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról,

 307/2012.(X.29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról,
 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről,
 123/2009.(VI.12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények
kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól,

 224/2008.(IX.9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól,
 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól,
 280/2004.(X.20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről,

Vásárosnamény, 2018. február 28.

dr. Deák Ferenc sk.
hivatalvezető

