Kisvárdai Járási Hivatala
Ágazati jogszabályok
Kormányablak Osztály
-

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 közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

-

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

-

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

-

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

-

A személyazonosító igazolvány kiadás és az egységes arcképmás- és aláírás-fevételezés

szóló 2012. évi II. törvény

szabályairól szóló 414/2015. Korm. rendelet
-

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

-

Az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról

-

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

-

Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009.(XII.17.) IRM rendelet
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-

A polgárok szem. adat és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint az értesítésért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról 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

-

A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjairól szóló 54/1999.(XII. 25.)
BM rendelet

-

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

-

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

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
-

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR Rendelet)
-

2003/8/EK irányelv a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz
való

hozzáférés

megkönnyítése

érdekében

az

ilyen

ügyekben

alkalmazandó

költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
-

4/2009/EK rendelet a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

-

Magyarország Alaptörvénye

-

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

-

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény

-

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

-

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

-

A közigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,

-

A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi

-

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

-

A kormányzati igazgatásról szóló 20018. évi CXXV. törvény

-

A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével

CXXVII. törvény

összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a költségvetési szervek feladatainak
átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény
-

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

-

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

-

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

3
-

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény

-

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény

-

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény

-

A Büntető Törvénykönyvről 2012. évi C. törvény

-

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

-

A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

-

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény

-

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

-

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

-

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény

-

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény

-

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

-

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

-

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

-

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXVI. törvény

-

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

-

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény,

-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

-

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

-

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

-

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1999. évi XXVIII. törvény

-

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

-

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

-

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

CLIX. törvény

törvény;
-

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

-

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény

-

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

-

A fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi

-

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

-

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény

-

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-

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

CLIX. törvény
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-

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

-

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIXC. törvény

-

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

-

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásairól szóló 1991. évi IV. törvény

-

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

-

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

-

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

-

Egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény

-

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 jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a
támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017.(XII.27.) IM
rendelet,

-

A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló
32/2017.(XII.27.) IM rendelet,

-

az

igazságügyi

szolgáltatásokhoz

kapcsolódó

egyes

feladat

és

hatáskörökről

szóló

362/2016.(XI.29.) Kormány rendelet
-

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a
pénzbeli

támogatás

folyósításának

és

visszatérítésének

részletes

szabályairól

szóló

420/2017.(XII.19.) Kormány rendelet
-

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és
visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017.(XII.19.) Kormány rendelet

-

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló

-

Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016.(XII.2.) Kormány rendelet

-

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány

383/2016.(XII.02.) Kormány rendelet

rendelet,
-

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

-

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013.(IX.22.)
Kormány 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

javító-karbantartó

szolgáltatásokra

vonatkozó

kötelező

jótállásról

szóló

249/2004.(VIII.27.) Kormány rendelet
-

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

-

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek

93/2012.(V.10.) Korm.rendelet
kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet
-

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

- a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a
pénzbeli

támogatás

folyósításának

és

visszatérítésének

részletes

szabályairól

szóló

420/2017.(XII.19.) Kormány rendelet
-

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

-

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

-

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

-

A

víziközmű-szolgáltatásról

szóló

2011.

évi

CCIX.

törvény

egyes

rendelkezéseinek

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

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

-

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő
és – közvetítői szolgáltatási tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről, és a
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013.(VI.28.) NGM rendelet

-

A vis major támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm.
rendelet

-

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

-

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017.(XII.29.) Korm.rendelet

-

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes
rendelet

-

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

-

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

-

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007.( VIII.29.) Korm. rendelet

-

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

-

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

-

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005.(VIII.15.)
Korm. rendelet

-

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

-

A

települési

önkormányzat

jegyzőjének

az

állatok

védelmével,

valamint

az

állatok

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998.(XII.31.) Korm.
rendelet
-

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

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

-

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

-

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013.(II.26.) EMMI 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 23/2013.(VI.28.) NGM rendelet

-

A

nemzetgazdasági

miniszter

hatáskörébe

tartozó

szakképesítések

szakmai

és

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet,
-

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet

-

Az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017.(XI.29) Kormány rendelet

-

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

-

az

útügyi

hatósági

eljárások

díjairól

szóló

26/1997.(XII.22.)

KHVM.

rendelet

A

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

A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve
átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványáról szóló
36/2007.(VII.4.) IRM. rendelet

-

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

-

A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014.(XII.5.) BM.
rendelet

-

A tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008.(VI.27.) IRM rendelet

-

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés végrehajtása során felmerült
költség mértéke megállapításának, valamint megtérítésének részletes szabályairól 3/2019.(I.31.)
BM rendelet

-

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

-

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló

-

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

28/2009.(X.29.) ÖM rendelet
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
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-

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

-

A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Kormány rendelet

-

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
39/2016.(XII.30.) MvM utasítás;

-

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ügyrendje;

-

A

fővárosi

és

megyei

kormányhivatalok

Egységes

Iratkezelési

Szabályzatáról

szóló

13/2015.(VI.8.) MvM utasítás.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
-

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

-

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és
megyei

kormányhivatalok

kialakításával

és

a

területi

integrációval

összefüggő

törvénymódosításokról;
-

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;

-

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények

-

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének

módosításáról
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

Építésügyi Osztály
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.18.) Korm. rendelet
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) 252/2006. (XII. 7) Korm.
rendelet
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005.(X. 25.) 252/2006. (XII. 7) Korm. rendelet
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII.5.) 252/2006.
(XII. 7) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet
A településrendezési és építésügyi műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7) Korm.
rendelet
-
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Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm.
rendelet
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

-

Foglalkoztatási Osztály
-

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

-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

-

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

-

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

-

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

-

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

-

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.tv) és a mód.
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 mód. 169/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet

-

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

-

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 közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
A családok támogatásáról szóló mód. 1998. évi LXXXIV. törvény és a 223/1998. (XII. 28.)
Korm. rendelet

-

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

-

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 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 közokiratokról, közlevéltárról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. tv

-

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

9
-

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról

-

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

-

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és

munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
-

123/2007. (V.31.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról

-

319/2014. (XII.13.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

-

67/20154. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

-

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

-

132/2009. (VI. 19.) Kormányrendelet 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

-

39/2010. (II.26.) Kormányrendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

-

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet – a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerő-piaci Alapból a foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról

-

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

-

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

-

15/2007. (IV.13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési
célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

-

23/2005. (XII.26.) FMM 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

-

34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési járadék és álláskeresési segély
megállapításához szükséges igazolólapról
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-

3/2011. (II. 11.) KIM rendelet a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési
feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól

-

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

-

8/2006. (XII.287.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről,
valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

-

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

-

A Bizottság 1998/2006/EK Rendelete (2006.12.15.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásra való alkalmazásáról

-

a Bizottság 800/2008/EK Rendelete (2008.08.06.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi 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

Földhivatali Osztály
-

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-

1990. évi XCII. törvény az illetékekről

-

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

-

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

-

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

-

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-

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

-

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

-

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

-

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

-

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

-

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

-

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról,

-

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

-

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

-

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

-

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

-

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

-

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

-

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
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2014. évi VII. törvény a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó
jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról

-

2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályozásáról

-

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól

-

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

-

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

-

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

-

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

-

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

-

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

-

178/2008.(VII.3.)

Korm.

rendelet

a

kisajátítási

terv

elkészítéséről,

felülvizsgálatáról,

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes
kérdéseiről
-

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

-

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

-

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

-

504/2013.(XII.29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről

-

38/2014.(II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről,
valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

-

47/2014.(II.26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát
érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és
kibocsátásának szabályairól

-

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

-

345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről

-

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

-

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

-

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

-

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

-

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

-

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

-

63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok
kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
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109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról

-

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

-

155/2009.(XI.16.) FVM rendelet a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

-

166/2009.(XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási
díjáról

-

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

-

15/2013. (III.11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami
alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról,
létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel
rendjéről

-

19/2013. (III.21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges
szakképzettségről

-

25/2013.

(IV.16.)

VM

rendelet

ingatlan-nyilvántartási

célú

földmérési

és

térképészeti

tevékenység részletes szabályairól
-

51/2014.(IV.29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról

-

52/2014.(IV.29.)

VM rendelet a földmérő

igazolványról, az

ingatlanrendező

földmérő

minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról
-

39/2014. (XII. 18.) FM rendelet az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási
rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról

-

30/2015.(VI.5.) FM. rendelet a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának
mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól

-

47/2017.(IX.29.) FM. rendelet a földminősítés részletes szabályairól

Népegészségügyi Osztály
-

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

-

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

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

-

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

-

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

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

-

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

-

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

13
-

2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól,
valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról
és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

-

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

-

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

-

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 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 vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

-

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
37/1996. (X.18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről

-

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

-

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre
vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

-

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

-

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

-

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

-

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

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
-

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

-

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint a

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30) NM rendelet
-

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,

-

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

-

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

-

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

-

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

szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM. rendelet
rendelet
-

a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003.(X:28. )
Korm. rendelet
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egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős, szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi
feltételeiről szóló 37/2007.(VII. 23.) EüM-SzMM együttes rendelet,

-

a tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991.(V.18.)
NM rendelet

-

a

fertőző

betegségek

és

járványok

megelőzése

érdekében

szükséges

járványügyi

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM. 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 szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

-

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

-

az egészségügyi

szolgáltatónál

képződő

hulladékkal kapcsolatos

hulladékgazdálkodási

tevékenységekről szóló 2/2017. (VI.12.) EMMI rendelet
-

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

-

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

-

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

-

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

-

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

-

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

1

23.) Korm. rendelet
-

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

-

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a
minőségügyi vezetőkről 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet

-

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

-

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az
egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

-

a

gyógyászati

segédeszközök

forgalmazásának,

javításának,

kölcsönzésének

szakmai

követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet
-

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

-

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I.11.) EüM
rendelet,
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-

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

-

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.)

-

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

-

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI

NM rendelet

rendelet
-

az

emberi

erőforrások

minisztere

ágazatába

tartozó

szakképesítések

szakmai

és

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet
-

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 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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet a testtömeg-csökkentés céljára szolgáló, csökkentett

előírásokról

gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről
energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről
-

24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

-

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

-

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

-

9/2002. (X. 17.) ESzCsM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a

-

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

forgalmazás feltételeiről
eljárásról
-

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

-

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

-

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

-

1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre
vonatkozó állításokról
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-

432/2012/EU rendelet a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek
fejlődését

és

egészségét

érintő,

élelmiszerekkel

kapcsolatos,

egészségre

vonatkozó,

engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról
-

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

-

1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről

-

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

Társadalombiztosítási Osztály:
-

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

-

1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

-

168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény vérehajtásáról

-

2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kisvárda, 2019. április 30.

dr. Dienes Melinda hivatalvezető s.k.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala

