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TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK 

 

 

GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

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

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

 

 

HATÓSÁGI OSZTÁLY 

 

1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

4. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. 

(XII.20.) PM rendelet 

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

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

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

7. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

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

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

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

11. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

12. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 

13. A nemzeti köznevelésről 2011. évi CXC. törvény 

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

15. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

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

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

rendelet 

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

19. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

20. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 

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

Korm. rendelet 

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

23. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet 

24. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 

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

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

rendelet 

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

törvény 

28. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

29. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes 

szabályairól 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 



30. A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, 

továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. 

rendelet 

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

32. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.12.) MvM 

utasítás  

 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

1. 1991. évi XI. törvény; az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

2. 1992. évi LXXIX. törvény; a magzati élet védelméről 

3. 1995. évi LVII. törvény; a vízgazdálkodásról 

4. 1995. évi LXVI. törvény; a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

5. 1997. évi CLIV. törvény; az egészségügyről 

6. 1997. évi XLVII. törvény; az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

7. 1999. évi XLII. törvény; a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól 

8. 2000. évi II. törvény; az önálló orvosi tevékenységről 

9. 2000. évi XXV. törvény; a kémiai biztonságról 

10. 2003. évi LXXXIV. törvény; az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

11. 2012. évi CLXXXV. törvény; a hulladékról 

12. 2013. évi CLXV. törvény; a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

13. 2015. évi CXXIII. törvény; az egészségügyi alapellátásról 

14. 2016. évi CL. törvény; az általános közigazgatási rendtartásról 

15. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

16. 1/2009. (I.30.) EüM rendelet; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

17. 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet; a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 

18. 10/2005. (IV.12.) EüM rendelet; a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés 

rendjéről 

19. 12/1991. (V.18.) NM rendelet; a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről 

20. 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet; az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

21. 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelet; a közfürdők létesítéséről és működéséről 

22. 1223/2009. EK rendelet; a kozmetikai termékekről 

23. 1272/2008. EK rendelet; az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

24. 1/2023. (I.12.) MvM utasítás; a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról 

25. 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

26. 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet; a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

27. 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet; a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

28. 15/1998. (IV.30.) NM rendelet; a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

29. 16/2002.  (XII.12.) ESZCSM rendelet; az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai 

feltételeiről 

30. 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről 

31. 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet; az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett 

tevékenység szabályairól 

32. 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet; a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 

33. 18/1998. (VI.3.) NM rendelet; a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről 

34. 19/1998. (VI.03.) NM rendelet; a betegszállításról 

35. 1907/2006. EK rendelet; a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról 

36. 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet; az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint 

az egészségügyi szakmai jegyzékről 

37. 20/2008. (V.14.) EüM rendelet; az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 



38. 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet; az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e 

tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről 

39. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

40. 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet; az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

41. 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet; a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

42. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet; a felszín alatti vizek védelméről 

43. 224/2008. (IX.9.) Korm. rendelet; a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

44. 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet; a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

45. 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet; a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

46. 24/2003. (V.9.) ESZCSM rendelet; a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről 

47. 246/2013. (VII.2.) Korm. rendelet; a kozmetikai termékekről 

48. 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet; az országos településrendezési és építési követelményekről 

49. 26/1997. (IX.3.) NM rendelet; az iskola-egészségügyi ellátásról 

50. 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet; a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

51. 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet; a levegő védelméről 

52. 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

53. 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet; az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

54. 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet; a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes 

szabályairól 

55. 32/1992. (XII.23.) NM rendelet; a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 

56. 33/1998. (VI.24.) NM rendelet; a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 

és véleményezéséről 

57. 33/2009. (X.20.) EüM rendelet; az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 

58. 33/2010. (V.13.) EüM-FVM rendelet; az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 

vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról 

59. 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet; a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

60. 35/2004. (IV.26. )ESZCSM rendelet; a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabona alapú 

élelmiszerekről és bébiételekről 

61. 351/2013. (X.4.) Korm. rendelet; a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

62. 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM. Rendelet; a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

63. 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet; a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

64. 37/1996. (X.18.) NM rendelet; a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről 

65. 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet; az étrend-kiegészítőkről 

66. 37/2007. (VII.23.) EüM-SZMM rendelet; egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek 

üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

67. 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet; a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 

68. 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM rendelet; a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

feltételeiről 

69. 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

70. 4/2000. (II.25.) EüM rendelet; a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

71. 4/2009. (III.17.) EüM rendelet; az orvostechnikai eszközökről 

72. 40/1997. (III.5.) Korm. rendelet; a természetgyógyászati tevékenységről 

73. 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet; az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

74. 46/2003. (IV.16.) OGY határozat; az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 

75. 47/2004. (V.11.) ESZCSM rendelet; az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési 

kérdéseiről 

76. 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet; a területi védőnői ellátásról 

77. 49/2015. (XI.6.) EMMI rendelet; a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 

létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról 

78. 51/2013. (VII.15.) EMMI rendelet; az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes 

munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok 

kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó 

követelményekről 

79. 521/2013. (XII.30.) Korm. rendelet; az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 



80. 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet; az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről 

81. 55/2011. (IX.20.) NEFMI rendelet; a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez 

történő hozzáadásának egyes kérdéseiről 

82. 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet; az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről 

83. 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet; a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről 

84. 62/2003. (X.27.) ESZCSM rendelet; az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról 

85. 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet; az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

86. 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet; az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 

87. 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet; a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének 

szakmai követelményeiről 

88. 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet; a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 

89. 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet; a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 

90. 830/2015. EK rendelet; a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  

91. 88/2009. (X.29.) OGY határozat; a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 

92. 9/2002. (X.17.) ESZCSM rendelet; a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás 

feltételeiről 

93. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet; a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

94. 528/2012/EU rendelet; a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 

95. 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet; az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról 

96. 39/2013. (II.14.) Korm. rendelet; dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a 

kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

 

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 

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

2. 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet; az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 

támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

3. 7/2015. (III.11.) FM rendelet; a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről 

4. 2013. évi CXXII. törvény; a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

5. 2016. évi CL. törvény; az általános közigazgatási rendtartásról 

6. 2008. évi XLVI. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

7. 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet; a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről 

8. 41/1997. (V.28.) FM rendelet; az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról 

9. 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet; a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 

10. 2020. évi CLXIII. törvény; a szőlészetről és borászatról 

11. 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet; a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól 

12. 20/2021. (V. 17.) AM rendelet; az élelmiszerek és az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 

anyagok és tárgyak előállításáról és forgalomba hozataláról 

13. 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet; az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

14. 854/2004/EK rendelet; az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 

termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 

15. 665/2020. (XII.28.) Korm. rendelet; a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról 

16. 2004. évi XXIX. törvény; az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról 

17. 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet; a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 

18. 322/2007. (XII.5.) Korm. rendelet; a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 

19. 65/2011 EU rendelet; a Bizottságnak a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési 

eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 

végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 



20. 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet; a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási 

és Azonosítási Rendszeréről 

21. 56/2019. (XII.12.) AM rendelet; a szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről 

22. 45/2012. (V.8.) VM rendelet; a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 

állategészségügyi szabályok megállapításáról 

23. 1069/2009/EK rendelet; a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2022/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

 

1. 1992. évi LXVI. törvény; a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény végrehajtásáról 

2. 1998. évi XII. törvény; a külföldre utazásról 

3. 1988. évi I. törvény; a közúti közlekedésről 

4. 1999. évi LXXXIV. törvény; a közúti közlekedési nyilvántartásról 

5. 2016. évi CL. törvény; az általános közigazgatási rendtartásról 

6. 2009. évi CXV. törvény; az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 

7. 1990. évi XCIII. törvény; az illetékekről  

8. 1997. évi CXLI. törvény; az ingatlan-nyilvántartásról 

9. 1996. évi LXXXV. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 

tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

10. 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet; az egyes, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

11. 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet; a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 

12. 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet; a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 

13. 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet; a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról 

14. 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet; a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény végrehajtásáról 

15. 16/2007. (III.13.) IRM-MeHVM együttes rendelet; a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint 

értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

16. 414/2015. (XII.23.) Korm. rendelet; a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-

felvételezés szabályairól 

17. 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet; a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

18. 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet; az oktatási igazolványokról 

19. 254/2018. (XII.18.) Korm. rendelet; az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról 

20. 29/2004. (VI.16.) BM rendelet; a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 

21. 69/2011. (XII.30.) BM rendelet; a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő 

kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről 

22. 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet; a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 

23. 84/2012. (IV.21.) Korm. rendelet; egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

24. 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet; a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján 

szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról 

és a díjak megfizetésének részletes szabályairól 

 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

1. 1991. évi IV. törvény; foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  

2. 2016. évi. CL. törvény; az általános közigazgatási rendtartásról 

3. 2004. évi CXXIII. törvény; a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 

gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 

ösztöndíjas foglalkoztatásról 

4. 2017. évi CLIII. törvény; az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról 

5. 2012. évi II. törvény; a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

6. 2011. évi CVI. törvény; a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról 

7. 2011. évi CXCV. törvény; az államháztartásról 



8. 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet; a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

9. 2020. évi CXXXV törvény; a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a 

foglalkoztatás felügyeletéről 

10. 100/2021. (II.27.) Korm. rendelet; a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról 

11. 18/2013. (VI.11.) NGM rendelet; a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról 

12. 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet; az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 

kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

13. 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet; a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 

14. 651/2014/EU rendelet; a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról  

15. 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet; az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről 

16. 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet; az elektronikus ügyintézés részletszabályairól  

17. 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

18. 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet; az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről 

 


