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A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok  

 

Kormányablak és okmányirodai feladatellátáshoz kapcsolódó: 
➢ 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
➢ 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 

➢ 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 

➢ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

➢ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
➢ Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
➢ A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 
➢ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

➢ A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 
➢ A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
➢ A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
➢ A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 

➢ A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

➢ A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 
➢ Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 
➢ A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 
➢ A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről 

szóló 1995. évi CXIX. törvény 
➢ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

➢ A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 
➢ A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet  
➢ Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 
➢ Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
➢ Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
➢ A közúti közlekedési igazgatási feladatokról a közúti közlekedési okmányok kiadásáról 

és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 
➢ A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az 

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

➢ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 
(VI. 29.) Korm. rendelet 

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

➢ A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. tv. végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) 
Korm. rendelet 

➢ A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 
termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

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

➢ Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek 
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm.rendelet 
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➢ A Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv. 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

➢ A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 
üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a 
közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező 
tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet 

➢ A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM 
rendelet 

➢ A polgárok szem. adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített 
adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint az 
értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III.13.) IRM-Me-
HVM együttes rendelet 

➢ A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és 
használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 

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

➢ 513/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 
adatszolgáltatás rendjéről 

➢ A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 
18.) BM rendelet 

➢ A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő 
kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. 
(XII. 30.) BM rendelet 

➢ Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 

➢ Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet 

➢ Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet 

➢ A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 
26.) NM rendelet 

➢ A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM 
rendelet 

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

➢ Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 
Egyezmény 

➢ 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben 
aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

➢ A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 
➢ A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 
➢ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 
➢ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.  (XII.19.) Korm. rendelet 
➢ A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás- 

felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Kormányrendelet 
➢ Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 
➢ Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 

szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 
➢ Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. 

törvény 
➢ Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági 
előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM 
rendelet 
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➢ A kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 
41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet 

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

➢ A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
szabályairól szóló 20/2009. (VI.19.) IRM rendelet 

➢ A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

➢ A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet 

➢ A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról szóló 2007. évi II. törvény 

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

➢ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 

➢ a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 
➢ A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható 

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

➢ Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni 
lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 

➢ Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 
törvény 

➢ A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
➢ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
➢ Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról 

szóló 2013. évi LXVII. törvény 
➢ Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26) GKM 

rendelet 
➢ A TANÁCS 1999. április 29-I 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez 

kapcsolódó okmányokról  

 

Hatósági és gyámügyi feladatellátáshoz kapcsolódó: 

➢ Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségekről, a költségek 
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. 
rendelet  

➢ A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2012. évi XCIII. törvény 

➢ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
➢ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
➢ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
➢ A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
➢ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
➢ Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
➢ A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

➢ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
➢ A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
➢ A társadalombiztosítás ellátásaira- és a magánynyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
➢ A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
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➢ A hivatali statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 
➢ Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

➢ A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
➢ A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
➢ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
➢ A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
➢ A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 
➢ A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásairól szóló 1991. évi IV. 

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

törvény 
➢ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
➢ A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény; 
➢ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény 
➢ A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
➢ A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 

➢ A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény 

➢ A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
➢ A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
➢ A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
➢ A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 

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

➢ A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 
12.) Korm. rendelet 

➢ 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 

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

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

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

➢ Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet 

➢ A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

➢ Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 

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

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

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

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

➢ A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai 
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési 
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feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható 
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 

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

➢ A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
➢ A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) 

Korm. rendelet 
➢ A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
➢ A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
➢ Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 
➢ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 

21.) MT rendelet 
➢ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
➢ Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól 

szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 
➢ A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 
➢ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

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

➢ Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 

➢ A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló 
2011. évi LXVII. törvény 

➢ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

➢ A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. 

(XII. 29.) EMMI rendelet 
➢ A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 
➢ Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

➢ Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
m ódosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 

➢ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

➢ A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény  
➢ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 
➢ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

 
 

Hatósági feladatellátáshoz kapcsolódó:  
➢ A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) Korm. rendelet 
➢ A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 

XXVI. törvény 

➢ A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
➢ A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 

szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 
➢ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
➢ A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 
➢ Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
➢ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
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névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
➢ A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 
➢ A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

➢ Az Oktatási Hivatalról 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
➢ A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 
➢ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
➢ A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 

➢ A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX törvény, 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem 
tartozó vagyonról és bevételről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi 
értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez 
benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és 
nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő 
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 
31.) IM rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra 
vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról 21/2015. (IX. 2.) 
IM rendelet 

➢ A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők 
közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól szóló 16/2015. (VIII. 28.) IM 
rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről szóló 
234/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) 
Korm. rendelet 

➢ Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek 
megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatás 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek 
részvételével összefüggő szabályokról 235/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 

➢ A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, 
továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról 241/2015. (IX. 8.) 
Korm. rendelet, 

➢ A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi 
vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós 
fizetési számláiról 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 

➢ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 

➢ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
 

 

Foglalkoztatási feladatellátáshoz kapcsolódó: 

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

➢ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
➢ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
➢ A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
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➢ Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 

➢ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
➢ A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

➢ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 

➢ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

➢ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 

➢ A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
➢ A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. 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 szóló 2004. évi CXXIII. törvény 

➢ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
➢ A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 

➢ Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

➢ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
➢ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
➢ A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

➢ A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
➢ Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CLVI. törvény 
➢ Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
➢ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
➢ Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
➢ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 
➢ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

➢ A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 
➢ A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.évi XXXIV. 

törvény 
➢ Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 

➢ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

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

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

➢ A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

➢ Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
➢ A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 
➢ A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 

évi CXXII. törvény 
➢ A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
➢ A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 
➢ A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

➢ A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
➢ A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
➢ Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án 

létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 
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2002. évi II. törvény 
➢ A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a 

Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz 
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák 
Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy- 
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a 
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a 
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh 
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett 
Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai 
Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák 
Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 
kihirdetéséről szóló 2004. évi XXX. törvény 

➢ A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 
➢ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

➢ Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 
➢ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
➢ A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 
➢ A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 
➢ A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

➢ A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 

➢ A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 
CXLVII. törvény 

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

➢ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 
➢ A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 
➢ A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.(XI.26.) Korm. rendelet 
➢ A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 

170/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet 

➢ A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet 
➢ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
➢ Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 
➢ A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 

➢ A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

➢ A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 

➢ A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 

➢ A közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) 
Korm. rendelet 

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

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

➢ A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes 
kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

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

➢ A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a 
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

➢ A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény és 
a Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. 
(X. 6.) Korm. rendelet 

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

➢ A családok támogatásáról szóló mód. 1998. évi LXXXIV. törvény és a 223/1998. (XII. 
28.) Korm. rendelet 

➢ A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

➢ 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 

➢ A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) 
Korm. rendelet 

➢ A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 

➢ Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 

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

➢ Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 

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

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

➢ A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. 
rendelet 

➢ A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 13.) Korm. 
rendelet 

➢ A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 

➢ Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól 
eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

➢ Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 

➢ A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem 
összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési 
kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 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 

➢ 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 

➢ A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 
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➢ A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból a 
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. 
(VII. 16.) MüM rendelet 

➢ A munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15) GM rendelet 

➢ A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap 
foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a 
regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok 
együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet 

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

➢ Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való 
törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 

➢ A Tanács 1408/71/EGK Rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen 
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról 

➢ A Tanács 1612/68/EGK Rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad 
mozgásáról 

➢ 1408/2013/EU Rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról 

➢ A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII.25.) NM rendelet 

➢ A Start kártya felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adó érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. 
(XII. 30.) NGM rendelet 

➢ A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által 
teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban 
kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről 
szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 

➢ A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, 
valamint az ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 
13.) BM rendelet 

➢ A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 
28.) IRM rendelet 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17-én) az 
Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

➢ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 

➢ A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a 
belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági 
rendelet 

➢ A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK rendelete a 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet végrehajtásának részletes szabályairól 

➢ Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából 
súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 

➢ A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM 
rendelet 

➢ Az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges 
igazolólapról szóló 34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 

➢ A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 
➢ A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet 
➢ A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004. EK rendelet 

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009. EK rendelet 
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➢ egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet 

➢ 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről 
➢ A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló a 2015. évi XLII. tv. 
➢ A mezőgazdasági őstermelői igazolványról 436/2015.(XII.28.) Korm. rendelet 

 
 
Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó: 

➢ 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
➢ 2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában 

a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmáról 

➢ 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 
➢ 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
➢ 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és 

megfizetésének szabályairól 
➢ 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 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 

➢ 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 
➢ 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 
➢ 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 
➢ 40/2013. Korm. rendelet az állatkísérletekről 
➢ 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 
➢ 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, 

valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen 
anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról 

➢ 158/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek 
exportjával összefüggő intézkedésekről 

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

➢ 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, 
valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a 
termékek ellenőrzéséről 

➢ 66/2009. (IV.2.) Korm. rendelet a kísérleti és egyéb tudományos célokra felhasznált 
gerinces állatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1986. március 18-án aláírt Európai 
Egyezmény kihirdetéséről 

➢ 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és 
ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről 

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

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

➢ 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, 
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 

➢ 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével 
kapcsolatos részletes szabályokról 
➢ 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről 
➢ 25/1989. (III. 17.) MT rendelet a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról 

és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. 
szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26085.608248&amp;kif=állategészségügyi*&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156145.613708&amp;kif=állategészségügyi*&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147770.621190&amp;kif=állategészségügyi*&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131444.591192&amp;kif=állategészségügyi*&amp;xcel
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=129951.599043&amp;kif=állategészségügyi*&amp;xcel
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➢ 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos 
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes 
szabályokról 

➢ 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól 

➢ 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről 

➢ 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 
➢ 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 

követendő eljárásról 
➢ 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet a biocid termékek 

előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről 
➢ 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 

takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer- 
maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 

➢ 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

➢ 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -
értékesítés feltételeiről 

➢ 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának 
tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 

➢ 33/2010. (IV. 7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) 
FVM rendelet módosításáról 

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

➢ 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

➢ 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 
➢ 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 

megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről 
➢ 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól 
➢ 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól 
➢ 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről 

➢ 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó 
ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos 
szabályokról 

➢ 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 
feltételeiről 

➢ 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatások feltételeiről 

➢ 7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének 
feltételeiről 

➢ 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól 
➢ 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való 

mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 
➢ 5/2009. (I. 27.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének 

engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X.18.) FVM rendelet 
módosításáról 

➢ 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 
➢ 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó 

termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban 
előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

➢ 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 

➢ 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek 
közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról 
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➢ 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási 
költségeinek támogatásáról 

➢ 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő 
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről 

➢ 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól 

➢ 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve 
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

➢ 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól 

➢ 5/2009. (I. 27.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének 
engedélyezéséről és működésüknek rendjéről 

➢ 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 
működtetésének rendjéről 

➢ 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

➢ 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és 
forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről 

➢ 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános 
szabályairól 

➢ 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes 
élelmiszer-higiéniai szabályokról 

➢ 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet a takarmányok harmadik országokból 
való behozataláról 

➢ 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről 
➢ 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet az állatok és állati eredetű termékek 

bizonyítványainak kiállításáról 
➢ 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 

előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó 
állategészségügyi követelmények megállapításáról 

➢ 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 
kihirdetéséről 

➢ 162/2004. (XI.16.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi 
rendjéről 

➢ 142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén 
folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 

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

➢ 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről 
➢ 65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet a természetes ásványvíz, a 

forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz 
palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól 

➢ 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére 
behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól 

➢ 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli 
kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről 

➢ 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére 
behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről 

➢ 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek Európai Unión belüli 
kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről 

➢ 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok 
és a béta-agonisták állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról 

➢ 111/2003. (XI. 5.) FVM–GKM–ESZCSM–KvVM együttes rendelet a géntechnológiai 
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módosításnak tekintendő, valamint annak nem minősülő eljárásokról és a 
géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére 

➢ 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó 
nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez 
szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról 

➢ 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minősítéséről 
➢ 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének 

szabályairól 
➢ 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek 

egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 
➢ 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól 
➢ 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet a sertések hólyagos betegsége elleni védekezés 

szabályairól 
➢ 7/2003. (II. 4.) FVM rendelet a ló fertőző arteritise elleni védekezésről 

➢ 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről 

➢ 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi 
feladatairól 

➢ 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet a klasszikus sertéspestis és az afrikai sertéspestis 
elleni védekezésről 

➢ 56/2019. (XII.12.) AM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 
➢ 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag 

felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 
➢ 49/2002. (V. 24.) FVM rendelet a szalmonellózis és a baromfitífusz elleni 

védekezésről és a mentesség megtartásáról 
➢ 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről 

➢ 25/2002. (IV. 12.) FVM rendelet a bovin somatotropin és egyéb biotechnológiai úton 
előállított somatotropinok forgalomba hozatalának tilalmáról 

➢ 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való 
mentesítés szabályairól 

➢ 19/2002. (III. 8.) FVM rendelet a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise elleni 
mentesítés szabályairól 

➢ 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre 
ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről 

➢ 99/2001. (XI. 30.) FVM rendelet az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások 
díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet módosításáról 

➢ 53/2001. (VIII.17.) FVM rendelet „Magyarország SAPARD Terve 2000–2006.'' 
kihirdetéséről 

➢ 42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és 
feladatairól 

➢ 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
➢ 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól 
➢ 56/1997. (VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének 

feltételeiről és módjáról 
➢ 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

➢ 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről 

➢ 61/2002. (VIII.1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag 
felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állategészségügyi feltételeiről 

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

➢ 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

➢ 140/2012. (XII. 22.) VM rendelet a vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi 
szabályairól 
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➢ 94/2012. (VIII. 30.) VM rendelet az inaktivált telepspecifikus vakcinák előállítására és 
felhasználására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról 

➢ 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi 
szabályairól 

➢ 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól 

➢ 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 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 

➢ 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

➢ 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a hús marha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző 
szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból 
finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek 
megállapításáról 

➢ 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről 

➢ 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának 
szabályairól 

➢ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól 

➢ 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről 
➢ 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátósipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeiről 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az 
élelmiszer-higiéniáról 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az állati 
eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) 

➢ Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról 

➢ 28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő 
önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről 

 
 

Népegészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó: 

➢ Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

➢ Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

➢ Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

➢ A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 

➢ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

➢ A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII törvény 

➢ A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

➢ A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 
➢ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

➢ Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 

➢ Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 

➢ Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
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➢ Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
➢ A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

➢ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

➢ A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 

➢ Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok 

körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 

➢ Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI 
rendelet 

➢ A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) 
Korm. rendelet 

➢ A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól 

szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

➢ A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

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

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

➢ A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 

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

➢ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

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

➢ A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 
28.) Korm. rendelet 

➢ A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely - üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) 

Korm. rendelet 

➢ A szociális, gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

➢ A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

➢ A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 

➢ A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 

➢ A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

➢ Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004 (IV. 26) ESZCSM rendelet  

➢ Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-

EüM rendelet  

➢ Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 

állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM rendelet 

➢ Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről 

szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 

➢ Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM 
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rendelet 

➢ A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 
(IV. 30.) EMMI rendelet 

➢ A vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. 

rendelet 

➢ A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény 

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

➢ Az ÁNTSZ engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének 

engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 

➢ Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

➢ A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 

➢ A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. 

(VII. 30.) Korm. rendelet 

➢ Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 

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

➢ Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

➢ A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet  
➢ A mentésről szóló 5/2006 (II. 7.) EüM rendelet  

➢ A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 

➢ Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 

szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 

➢ A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 

➢ A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról 

és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet 

➢ Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 

➢ A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, 

gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, 

nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 

➢ Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 

➢ Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

➢ A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EüM rendelet 

➢ Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 

egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM. Rendelet 

➢ A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM. Rendelet 

➢ A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának kölcsönzésének szakmai 

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 
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➢ 2004. évi I. tv. a sportról  

➢ Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 

➢ Az egészségügyi kártevőírtókszerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet  

➢ A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet  

➢ A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 

➢ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegsézségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 

➢ A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, 

➢ A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 

➢ A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

➢ A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet 

➢ A felszíni vizek minőségének védelmének szabályairól 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 

➢ A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

➢ A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 

➢ A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási faladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

➢ A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

➢ Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének 

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 

➢ A hulladékgazdálkodási tevékenység nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági 

engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

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

➢ A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. 
(V.18.) NM rendelet 

➢ A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 

➢ Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

➢ A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 

igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

➢ Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes 

kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet 

➢ A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 

➢ A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 

28.) NM rendelet 

➢ A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 

➢ Az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 
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➢ Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről 

szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet 

➢ A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 

➢ Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 
35/2011. (III.21.) Korm. rendelet 

➢ Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság 

vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

➢ Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 

➢ A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének 

megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének 

rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet 

➢ Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 
27.) ESZCSM rendelet 

➢ Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok 

körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 

➢ A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM 
rendelet 

➢ A csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú 

élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

➢ A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM 
rendelet 

➢ Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 
➢ A  testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben 

felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet 

➢ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

➢ Az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető legnagyobb mennyiségéről, a 

transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági 

ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének nyomon követésére 

vonatkozó szabályokról szóló 71/2013. (XI.20.) EMMI rendelet 

➢ A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet 

➢ A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 

➢ Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 
29.) NEFMI rendelet 

➢ Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 

➢ Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

➢ A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló 5/220. (II. 6.) ITM rendelet 

➢ Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének 

egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 

➢ Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű 

ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos 

követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet 

➢ Az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról szóló 56/1997. (VIII.14.) 
FM-IKIM-NM együttes rendelet 

➢ Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes 

rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM 
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rendelet 

➢ Egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 

szóló 74/2012. (VII. 25.) VM rendelet 

➢ 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 

➢ A Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi 

követelményekről, azok ellátásának valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálattal való együttműködésének rendjéről szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM 

együttes rendelet 

➢ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

➢ 1907/2006/EK rendelet Helyesbítés 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, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelethez. 

➢ 12/72/2008/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete a 

veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

➢ 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

➢ 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról 

➢ 1169/2011/EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 

1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 

1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 

2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

➢ 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 

egészségre vonatkozó állításokról 

➢ 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről 

➢ 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az 

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról 

➢ A BIZOTTSÁG 41/2009/EK rendelete a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt 

élelmiszerek összetételéről és címkézéséről 

➢ 2002/46/EK irányelv (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami 

jogszabályok közelítéséről 

➢ 258/97/EK rendelet az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 1925/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a 

vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő 

hozzáadásáról 

➢ A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek 

kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, 

élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

jegyzékének megállapításáról  
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➢ Az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 

élelmiszerenzimekről, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi 

rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK 

rendelet módosításáról 

➢ Az Európai Parlment és a Tanács 1333/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 

élelmiszer-adalékanyagokról  

➢ A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

➢ Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési 

nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 

➢ Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 

➢ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és 

igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 

➢ Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

➢ Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

➢ A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 

8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 

➢ Az országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Korm. rendelet 

➢ A vízügyi igazgatási és vízügyi valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 

➢ Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 

➢ Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) 

NEFMI rendelet  

➢ A Bizottság 432/2012/EU rendelete (2012. május 16.) a nem a betegségek 

kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, 

élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások 

jegyzékének 

➢ A Bizottság 655/2013/EU rendelete (2013. július 10.) a kozmetikai termékekről tett 

állítások indokolására vonatkozó közös kritériumok megállapításáról   

➢ A Bizottság 983/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az élelmiszerekkel kapcsolatos, 

a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és 

egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve 

engedélyezésének elutasításáról  

➢ Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet 

➢ A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai- szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 

➢ A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM. rendelet 

➢ A környezeti zaj- és rezgésterhelési határérték megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM. együttes rendelet 

➢ A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM. rendelet 

➢ A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 
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➢ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

rendelet 

➢ Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény 

➢ A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 

➢ Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott bírság megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 

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

➢ A közforgalmú, fiók- és kézi gyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, 

szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 

➢ A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. 

rendelet 

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

➢ A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet 

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

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

➢ A Bizottság 358/2014/EU rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és V. mellékletének módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2016/1198 rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról  

➢ A Bizottság (EU) 2016/1143 rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról  

➢ A Bizottság (EU) 2015/1298 rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról 

➢ A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által 

végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 

506/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 

➢ A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre 

és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. 

rendelet 

➢ A Bizottság (EU) 2015/830 rendelte (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

➢ Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes 

vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

➢ A Bizottság 1062/2014/EU rendelete (2014. augusztus 4.) a biocid termékekben található 

valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról 

➢ A Bizottság 252/2011/EU rendelete (2011. március 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról 
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➢ 453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosításáról 

➢ A Bizottság 987/2008/EK rendelete (2008. október 8.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének 

módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2015/282 rendelete (2015. február 20.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII., IX. és X. mellékletének a 

kiterjesztett egygenerációs reprodukciós toxicitási vizsgálatok tekintetében történő 

módosításáról 

➢ A Bizottság 253/2011/EU rendelete (2011. március 15.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet XIII. mellékletének módosításáról 

➢ 895/2014/EU rendelet (2014. augusztus 14.) a REACH rendelet XIV. mellékletének 

módosításáról 

➢ 348/2013/EU rendelet (2013. április 17.) a REACH rendelet XIV. mellékletének 

módosításáról 

➢ 125/2012/EU rendelet (2012. február 14.) a REACH rendelet XIV. melléklet 

módosításáról 

➢ 143/2011/EU rendelet (2011. február 17.) a REACH rendelet XIV. melléklet 

módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2015/1494 rendelete (2015. szeptember 04.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a benzol tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2015/628 rendelete (2015. április 22.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének az ólom és az ólomvegyületek tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2015/326 rendelete (2015. március 2.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a policiklusos aromás szénhidrogének és a ftalátok tekintetében történő 

módosításáról 

➢ 474/2014/EU rendelet (2014. május 8.) a REACH rendelet XVII. mellékletének az 1,4-

diklór-benzol tekintetében történő módosításáról 

➢ 317/2014/EU rendelet (2014. március 27.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (CMR 

anyagok) módosításáról 

➢ 301/2014/EU rendelet (2014. március 25.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a króm 

(VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról 

➢ 1272/2013/EU rendelet (2013. december 06.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében történő módosításáról 

➢ 126/2013/EU rendelet (2013. február 13.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

módosításáról 

➢ 848/2012/EU rendelet (2012. szeptember 19.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról 

➢ 847/2012/EU rendelet (2012. szeptember 19.) a REACH rendelet XVII. mellékletének a 

higany tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0453&qid=1401698566082&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0453&qid=1401698566082&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0453&qid=1401698566082&from=HU
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0895&qid=1409217758019&from=HU
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0895&qid=1409217758019&from=HU
http://okbi.hu/images/reach/348_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/348_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/125_2012_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/125_2012_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/14magyar.pdf
http://okbi.hu/images/reach/14magyar.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1443691411397&uri=CELEX:32015R1494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1443691411397&uri=CELEX:32015R1494
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_104_R_0003&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_058_R_0005&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0474&qid=1409738461281&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0474&qid=1409738461281&from=HU
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:093:0024:0027:HU:PDF
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:093:0024:0027:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0301&qid=1396434349700&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0301&qid=1396434349700&from=HU
http://okbi.hu/images/reach/1272_2013_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/1272_2013_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/126_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/126_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/848_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/848_2012_EU.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0847&qid=1411024261359&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0847&qid=1411024261359&from=HU
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➢ 836/2012/EU rendelet (2012. szeptember 18.) a REACH rendelet XVII. mellékletének az 

ólom tekintetében történő módosításáról 

➢ 835/2012/EU rendelet (2012. szeptember 18.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(kadmium) módosításáról 

➢ 412/2012/EU rendelet (2012. május 15.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (dimetil-

fumarát) módosításáról 

➢ 109/2012/EU rendelet (2012. február 9.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (CMR 

anyagok) módosításáról 

➢ 494/2011/EU rendelet (2011. május 20.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(kadmium) módosításáról 

➢ 366/2011/EU rendelet (2011. április 14.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

(Akrilamid) módosításáról 

➢ 207/2011/EU rendelet (2011. március 2.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (difenil-

éter, pentabrómszármazék és perfluoroktán-szulfonátok) módosításáról 

➢ 276/2010/EU rendelet (2010. március 31.) a REACH rendelet XVII. mellékletének (diklór-

metán, lámpaolajok és grillgyújtó folyadékok, valamint szerves ónvegyületek) 

módosításáról 

➢ 552/2009/EK rendelet (2009. június 22.) a REACH rendelet XVII. mellékletének 

módosításáról 

➢ 340/2008/EK rendelet (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról 

➢ 2015/864 végrehajtási rendelet (2015. június 4.) az Európai Vegyianyag-ügynökség 

részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról  

➢ 254/2013/EU rendelet (2013. március 20.) az Európai Vegyianyag-ügynökség részére 

fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK rendelet módosításáról 

➢ A Bizottság 790/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 

történő módosításáról  

➢ A Bizottság 286/2011/EU rendelete (2011. március 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról  

➢ A Bizottság 618/2012/EU rendelete (2012. július 10.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából 

történő módosításáról 

➢ A Bizottság 487/2013/EU rendelete (2013. május 8.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

➢ A Bizottság 944/2013/EU rendelete (2013. október 2.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

http://okbi.hu/images/reach/836_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/836_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/835_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/835_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/412_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/412_2012_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/109_2012_eu_rendelet.pdf
http://okbi.hu/images/reach/109_2012_eu_rendelet.pdf
http://okbi.hu/images/reach/494_2011_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/494_2011_eu.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimelleklet.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimelleklet.pdf
http://okbi.hu/images/reach/20110602xvii.pdf
http://okbi.hu/images/reach/20110602xvii.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimagyar2010.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimagyar2010.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimagyar2010.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimagyar.pdf
http://okbi.hu/images/reach/xviimagyar.pdf
http://okbi.hu/images/reach/dijrendelet_magyarul.pdf
http://okbi.hu/images/reach/dijrendelet_magyarul.pdf
http://okbi.hu/images/reach/dijrendelet_magyarul.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_139_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_139_R_0001&from=EN
http://okbi.hu/images/reach/254_2013_EU.pdf
http://okbi.hu/images/reach/254_2013_EU.pdf
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parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról (5. ATP)  

➢ A Bizottság 605/2014/EU rendelete (2014. június 5.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 

vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (6. ATP) 

➢ A Bizottság (EU) 2015/491 rendelete (2015. március 23.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 

vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos 

fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 605/2014/EU 

bizottsági rendelet módosításáról 

➢ A Bizottság 1297/2014/EU rendelete (2014. december 5.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

➢ A Bizottság 440/2010/EU rendelete (2010. május 21.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek 

megfelelően az Európai Vegyianyag-ügynökségnek fizetendő díjakról (CLP díjrendelet 

➢  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

➢  123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

➢  A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete (2017. március 22.) a CLP rendeletnek egy, az 

egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 

információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról (VIII. melléklet) 

➢ Az Európai Parlament és Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és 

tisztítószerekről 

➢ A Bizottság (EU) 2017/999 rendelete (2017. június 13.) a REACH rendelet XIV. 

mellékletének módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2017/1510 rendelete (2017. augusztus 30.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének függelékeinek a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok 

tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2017/1000 rendelete (2017. június 13.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon anyagok 

tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2017/227 rendelete (2017. február 9.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a bisz(pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2016/2235 rendelete (2016. december 12.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a biszfenol-A tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2016/1017 rendelete (2016. június 23.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a szervetlen ammóniumsók tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1515059873850&uri=CELEX:32017R0542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0999&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1510
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1505803245825&uri=CELEX:32017R1000
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1490020551321&uri=CELEX:32017R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1490020551321&uri=CELEX:32017R0227
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484125014185&uri=CELEX:32016R2235
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1484125014185&uri=CELEX:32016R2235
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1017
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➢ A Bizottság (EU) 2016/1005 rendelete (2016. június 22.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének az azbesztszálak (krizotil) tekintetében történő módosításáról 

➢ A Bizottság (EU) 2016/217 rendelete (2016. február 16.) a REACH rendelet XVII. 

mellékletének a kadmium tekintetében történő módosításáról 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R1005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2016:040:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2016:040:FULL

