
 

 

A KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI 

JOGSZABÁLYOK 

 

HATÓSÁGI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLY 

 

Hatósági feladatok 

1. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

2. A fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

4. Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (Art.) 

5. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

6. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 

7. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)  

8. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 

9. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) 

10. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 

11. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

12. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. 

(XII.19.) Korm.rendelet 

13. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

14. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat 

érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014 (X.2.) Korm.rendelet 

15. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16). Korm. 

rendelet 

16. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

 

Anyakönyvi igazgatás 

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

2. Az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) 

Korm.rendelet 

3. Az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 415/2016. (XII.14.) számú Korm.rendelet 

4. Az anyakönyvi szakvizsgáról 23/2017. (VIII.7) MvM rendelet 

 

Magyar Igazolvány 

1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 
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2. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos 

eljárásról szóló 318/2001. (XII.29.) Korm. rendelet 

 

Köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

Korm. rendelet 

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

4. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

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

rendelet 

 

Szakképző intézmények működésének engedélyezése 

1. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

2. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

 

Érettségivel kapcsolatos feladatok 

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

rendelet 

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

3. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

4. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet 

 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI OSZTÁLY 

 

1. Magyarország Alaptörvénye 

2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

3. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

4. A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 

119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 

5. A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

6. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 

7. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 

27.) BM rendelet 

8. A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali jóváhagyás 

eljárási szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 

9. A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a 

cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás 

kifizetésére vonatkozó szabályokról szóló 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 
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SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 

Szociális és gyámhatósági ügyek 

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

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

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

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

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

7. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

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

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

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

10. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 

(VI. 29.) Korm. rendelet 

11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 

12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

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

 

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyek 

1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény  

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

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

4. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

5. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

6. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény 

7. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

8. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 

támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 

9. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

10. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 

11. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
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12. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

13. A három-vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 

csökkentéséről szóló 337/2017. (XI.14.) Korm. Rendelet  

 

IGAZSÁGÜGYI OSZTÁLY 

 

Áldozatsegítés 

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

CXXXV. törvény 

2. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

3. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, 

valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól 

szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 

4. 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 

5. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 

LXXII. törvény 

6. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) 

Korm. rendelet 

 

Jogi segítségnyújtás 

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. 

rendelet 

3. A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára 

és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 

27.) IM rendelet 

4. A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról 

szóló 32/2017. (XII.27.) IM rendelet 

5. A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM 

rendelet 

6. 11/2004. (III. 30.) IM rendelet a jogi segítő díjazásáról 

 

Családi csődvédelem 

1. A természetes személyek adósságrendezéséről 2015. évi CV. törvény 

2. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. 

rendelet 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177558
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177558
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3. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről 234/2015. (IX. 4.) 

Korm. rendelet 

4. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi 

vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési 

számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 

 

Pártfogó felügyelői és közvetítői tevékenység 

1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

2. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 

3. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 

4. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. 

törvény 

5. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 

6. A szabálysértési ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás egyes kérdéseiről szóló 

73/2013. (XII. 18.) BM rendelet 

 

 


