Ágazati jogszabályok
Fogyasztóvédelmi Osztály
 A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 A fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény
 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
Korm. rendelet
 A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja
feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM
együttes rendelet
 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet
 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló







151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló 2008. évi XLVII. törvény
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény
A mérésügyről szóló1991.évi XLV. törvény
A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló209/2005. (X.5.) Korm. rendelet
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény
 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
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 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet
 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes















szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014.(XII. 31.) Korm. rendelet;
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló
2013. évi CXIV. törvény
A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű
közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendelet
A háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
 Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II.3.) Korm.
rendelet
 A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről
szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet

 A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) rendelet
 Az
energiafogyasztást
befolyásoló
termék
energiacímkézéséről
és
termékismertetővel való ellátásáról szóló 210/2018 (XI. 20.) Korm. rendelet
 A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
 Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet
 Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
tevékenységekről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
 A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet
 A dohánytermékek-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési
eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI.7.) Korm. rendelet

Hatósági és Oktatási Osztály
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- A nemzeti köznevelésről szóló tv. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet
- Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
rendelet
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2012. (V. 24.) OM rendelet - A
szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
- A szakképzésről szóló tv. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
- A birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
- Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017
(XII.20.) Korm. Rendelet
- Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint
az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017 (VI.30) Korm.
rendelet
- A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
- A polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. törvény
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet
- A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
- Az Nytv. végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
- A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
- A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994.
(VIII.31.) Korm. rendelet
- A közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.
28.) Korm. rendelet
- A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
- A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.
11.) Korm. rendelet
- A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet
- A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.)
Korm. Rendelet
- A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
- Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
- Külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
- Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi
képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény.
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
- A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény,

- A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a
kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. Rendelet
- Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek
megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm.
Rendelet,
- Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet,
- Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
- A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet.
- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
- A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.
19.) Korm. Rendelet
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Igazságügyi Osztály
Áldozatsegítés
 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény
 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény
 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
 az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a
költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.
28.) Korm. rendelet
 a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti
eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének
részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről
szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

 az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012.
(XII.13.) Korm. rendelet
 az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és
kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII. 27.) IM
rendelet
 a rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015. (XII. 12.) BM rendelet
 a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges
bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség
kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet
 az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató
részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet
 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról
 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az
emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat
felváltásáról
 Az Európai Unió Tanácsának 2004/80/EK számú irányelve (2004. április 29.) a
bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről
Jogi segítségnyújtás
 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi
CLIII. törvény
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény
 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról
szóló 2011. évi LXVII. törvény
 a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény
 a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése,
folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló
421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről
szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
 a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható
díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet
 a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem
tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 28/2017. (XII. 27.) IM rendelet
 a díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények
igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek
előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról szóló 27/2017. (XII. 27.) IM
rendelet
 a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául





szolgáló körülmények igazolásáról szóló 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásról szóló 10/2015.
(V. 29.) IM rendelet
a jogi segítők díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII.
19.) IM rendelet
a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.
22.) IM rendelet

Pártfogó felügyelői tevékenység
 a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi
CXXIII. törvény
 a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
 az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről
szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a
büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb
szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII.13.) IM rendelet

 a pártfogó felügyelői és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 58/2014.
(XII. 5.) BM rendelet
 a szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről
szóló 73/2013. (XII. 18.) BM rendelet
 a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM
rendelet
 a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más
ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (V.
16.) EüM-SZMM együttes rendelet
Természetes személyek adósságrendezése
-

-

-

-

-

-

-

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási
feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló
274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható
lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról
szóló 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi
Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015.
(IX. 8.) Korm. rendelet
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek
részvételével összefüggő szabályokról szóló 235/2015. (IX. 4.) Korm. 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 az adós vagyona
forgalmi értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet,
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe
nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet,
a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi
vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós
fizetési számláirólszóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet
a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra
vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló
21/2015. (IX. 2.) IM rendelet
a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő
adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015.
(VIII. 31.) 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 eljárása kezdeményezéséhez
benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és
nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

Szociális és Gyámügyi Osztály
-

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

-

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. )
Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II.17.) Korm.rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

-

-

-

-

-

A gyámhivatalok, 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 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

-

-

-

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról
és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011.(XII. 7.) Korm. rendelet
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
és működési szabályzatáról

Törvényességi Felügyeleti Osztály
Magyarország Alaptörvénye
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a jogalkotásról szóló2010. évi CXXX. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet
 a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
 az önkormányzati rendeletnek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldéséről szóló 23/2012. (IV.25.) KIM
rendelet
 a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és
a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről
szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet






