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A feladat- és hatásköröket megállapító jogszabályok jegyzéke 

I. Általános feladat- és hatáskörök 

1994. évi XLIII. törvény Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi be-

osztásáról 

1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről 

 2010. évi CXXX. törvény A jogalkotásról 

2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információsza-

badságról 

2011. évi CLXXIX. törvény A nemzetiségek jogairól 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
módosította: 2021. évi II. törvény 

módosította: 2022. évi i törvény 

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről   

2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 

2012. évi LXIII. törvény A közadatok újrahasznosításáról 

2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról   

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

2020. évi LIX. törvény A különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról 

338/2011. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
A Nemzeti Jogszabálytárról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról   

119/2012. (VI. 26.) Korm. rende-

let 
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének rész-

letes szabályairól 

321/2012. (XI. 16.) Korm. ren-

delet 
 A területszervezési eljárásról 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végre-

hajtásáról 
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257/2016. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 

Az önkormányzati ASP rendszerről 

 

531/2017. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján el-

járó szakhatóságok kijelöléséről 

78/2012. (XII. 28.) BM rendelet Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kia-

dásáról   

II. Belügyi ágazat 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1992. évi LXVI. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-

sáról 
módosította: 2020. évi CXXI. törvény 

1993. évi LV. törvény A magyar állampolgárságról 

1994. évi XXXIV. törvény A Rendőrségről 

1996. évi XX. törvény A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról 

és az azonosító kódok használatáról 

1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó-

ságról 

1997. évi CLIX. törvény A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 

mezei őrszolgálatról 

1999. évi XLIII. törvény A temetőkről és a temetkezésről 
módosította: 2013. évi CXXXVIII. törvény 

1999. évi LXIII. törvény A közterület-felügyeletről 

1999. évi LXXV. törvény A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes 

jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcso-

lódó törvénymódosításokról 

2010. évi I. törvény Az anyakönyvi eljárásról 
módosította: 2020. évi CLXVI. törvény 
módosította: 2021. évi L. törvény 

2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-

vények módosításáról 
módosította: 2021. évi XCIII. törvény 
módosította: 2021. évi CXXI. törvény 



3 

 

Jogszabályok jegyzéke  2022 03 31 

2012. évi CXX. törvény Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékeny-

ségéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elle-

ni fellépést biztosító módosításáról 

2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 

2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról 

2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

2015. évi CCXI. törvény A kéményseprő-ipari tevékenységről 

2015. évi CCXXII. törvény 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-

lános szabályairól 

2018. évi CI. törvény A 2021. évi népszámlálásról 

125/1993. (IX. 22.) Korm. rende-

let 
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

végrehajtásáról 

146/1993. (X. 26.) Korm. rende-

let 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-

sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 
módosította: 375/2021. Korm. rendelet 

142/1999. (IX. 8.) Korm. rende-

let 
A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról 

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

vény végrehajtásáról 
módosította: 717/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet  

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, va-

lamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemelte-

téséről 

305/2010. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos 

egyes feladatokról 

234/2011. (XI.10.) Korm. rende-

let 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-

vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

végrehajtásáról 

345/2014. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A központi címregiszterről és a címkezelésről 

 

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 

2/2015. (II. 20.) IM rendelet A helyi népszavazási eljárás során a választási irodák ha-
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 táskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes sza-

bályairól és a használandó nyomtatványokról 

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatokról 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilván-

tartások vezetéséről 

1/2018. (I. 3.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők választásán a választási iro-

dák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részle-

tes szabályairól, a választási eredmény országosan össze-

sített adatai körének megállapításáról, valamint a választá-

si eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról 

2/2018. (I. 3.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők választása költségeinek nor-

matíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési 

rendjéről 

23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása és a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek nor-

matíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 
hatályon kívül helyezte: 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelet 

3/2019. (II. 27.) IM rendelet Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a 

választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtá-

sának részletes szabályairól, a választási eredmény orszá-

gosan összesített adatai körének megállapításáról, vala-

mint a választási eljárásban használandó nyomtatványok-

ról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosítá-

sáról 

4/2019. (III. 1.) IM rendelet Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára 

kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak 

megállapításáról 

20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 
 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-

lasztásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képvise-

lők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó fe-

ladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a válasz-

tási eljárásban használandó nyomtatványokról 

22/2019. (VII. 31.) IM rendelet 
 

A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek ál-

talános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők általános választása költségeinek normatívái-

ról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 
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33/2019. (XII. 23.) IM rendelet Az országgyűlési képviselők időközi választása költségei-

nek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőr-

zési rendjéről 

III. Egészségügyi és társadalombiztosítási ágazat 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1997. évi LXXX. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo-

gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 

1997. évi LXXXI. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról 

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 

1997. évi LXXXIII. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről 

1999. évi XLII. törvény A nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasz-

tásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

2000. évi II. törvény Az önálló orvosi tevékenységről 

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

2006. évi CXXXII. törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

2015. évi CXXIII. törvény Az egészségügyi alapellátásról 

2020. évi C. törvény Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, 

valamint a köztársasági megbízottak1 népjóléti igazgatási 

feladat- és hatáskörének megállapításáról 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rende-

let 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

117/1998. (VI. 16.) Korm. rende-

let 
Egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes 

szabályairól 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alap-

ból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rende- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános fel-
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let tételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

337/2008. (XII. 30.) Korm. ren-

delet 
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 

évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 

313/2011. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rende-

let 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 

C. törvény végrehajtásáról 

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet A praxisközösségekről 

43/2003. (VII. 29.) ESZCSM 

rendelet 

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai veze-

tő testületéről 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rende-

let 
A területi védőnői ellátásról 

87/2004. (X. 4.) ESZCSM rende-

let 
A Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi 

szolgáltatásra a társadalombiztosításra nem jogosult szemé-

lyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól 

23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet A kórházi felügyelő tanácsról 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékeny-

ségről 

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

IV. Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről 

 

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

 

2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 
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2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beru-

házások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítésé-

ről 

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

2016. évi LXXIV. törvény A településkép védelméről 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről 

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-

delet 
Az országos településrendezési és építési követelményekről 

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

vény végrehajtásáról 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rende-

let 
Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályai-

ról 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rende-

let 
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsról 

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésé-

ről és működési feltételeiről 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról 

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program 

és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, vala-

mint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadá-

suk és közzétételük részletes szabályairól 
 

282/2009. (XII. 11.) Korm. ren-

delet 
A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, vala-

mint a településrendezési tervek készítése során az orszá-

gos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintett-

ségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigaz-

gatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 

312/2012. (XI.8.) Korm. rende-

let 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-

tásról 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rende-

let 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
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    valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-

ről 
módosította: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

419/2021. (VII. 15.)  Korm. 

rendelet 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-

sának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 

104/2017. (IV. 28.) Korm. rende-

let 
A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzété-

telével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 

V. Földművelésügyi ágazat 

1991. évi XX. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1992. évi II. törvény A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépé-

séről és az átmeneti szabályokról 

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

1994. évi XLIII. törvény Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi be-

osztásáról 

1996. évi LV. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadá-

szatról 

1997. évi CLIX. törvény A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 

mezei őrszolgálatról 

1998. évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és kíméletéről 

2003. évi LII. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóa-

nyagok előállításáról és forgalomba hozataláról 

2007. évi XVII. törvény 

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-

rás egyes kérdéseiről 

2007. évi CXXIX. törvény A termőföld védelméről 

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

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
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2012. évi CCXIX. A hegyközségekről 

2013. évi CII. törvény A halgazdálkodásról és a hal védelméről 

2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
módosította: 2021. évi CL. törvény 

2013. évi CCXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 

és átmeneti szabályokról 

303/2007. (XI. 14.) Korm. rende-

let 
A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról 

és nyilvántartásáról 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, va-

lamint az állami, illetve a közérdekű védekezés megállapí-

tásának és igénylésének részletes szabályairól 

346/2008. (XII. 30.) Korm. ren-

delet 
A fás szárú növények védelméről 

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

263/2010. (XI. 17.) Korm. rende-

let 
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális föld-

program megvalósítása céljából az önkormányzatok számá-

ra történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adá-

sának szabályairól 

243/2013. (VI. 30.) Korm. rende-

let 
A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek 

útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól 

474/2013. (XII. 12.) Korm. ren-

delet 
Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdeké-

ben az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi 

úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igaz-

gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rende-

let 
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről 

433/2017. (XII.21.) Korm. rende-

let 
Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, vala-

mint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól 

531/2017. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján el-

járó szakhatóságok kijelöléséről 
módosította: 735/2021. (XII. 21.) Korm.rendelet 
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435/2021. (VII. 16.) Korm. ren-

delet 
A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és 

teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 

785/2021. (XII. 21.) Korm. ren-

delet 
A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával 

és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részle-

tes szabályairól 

21/1996. (VI. 9.) FM rendelet A marhalevél kiváltásáról 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

14/2003. (II. 14.) FVM rendelet A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályai-

ról 

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet A méhállomány védelméről és a mézelő méhek egyes be-

tegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről 

45/2012. (V. 8) VM rendelet A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű mellékter-

mékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapí-

tásáról 

8/2018. (VI.29.) AM rendelet. 

  

Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység részletes szabályairól 

40/2021. (X. 27.) AM rendelet A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról 

VI. Honvédelmi ágazat 

2011. évi CXIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről 

hatályon kívül helyezi: 2021. évi CXL. törvény 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötele-

zettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási fela-

datokról 

167/2010. (V. 11.) Korm. rende-

let 
Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről 

290/2011. (XII. 22.) Korm. ren-

delet 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 

2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-

tásáról 

VII. Igazságügyi ágazat 
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1991. évi XVI. törvény A koncesszióról 

1994. évi LIII. törvény A bírósági végrehajtásról 

1999. évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról 

2004. évi XXIX. törvény Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvény-

módosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül he-

lyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megálla-

pításáról 

2007. évi CXXIII. törvény A kisajátításról 

2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárásról 

2011. évi CLXII. törvény A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, va-

lamint állami kitüntetéseiről 

2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 

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

2015. évi CXLIII. törvény A közbeszerzésekről 
módosította: 2021. évi CI. törvény 

2015. évi CCXXII. törvény 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások álta-

lános szabályairól 

2016. évi CXXX. törvény A polgári perrendtartásról 

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

2017. évi I. törvény A közigazgatási perrendtartásról 

2017. évi CXVIII. törvény A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 

szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes 

eljárásokról 

2017. évi CXXV. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről 

132/2000. (VII. 14.) Korm. ren-

delet 
A középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
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237/2001. (XII. 10.) Korm. ren-

delet 
A nemzeti gyászról 

308/2004. (XI. 13.) Korm. rende-

let 
Az európai zászló és az európai lobogó használatának rész-

letes szabályairól 

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

155/2015. (VI. 25.) Korm. rende-

let 
A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének 

eljárási szabályairól 

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

rendelet 
A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetí-

tő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályai-

ról 

676/2020. (XII.28.) Korm. ren-

delet 
A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében al-

kalmazandó eljárások sajátos szabályairól 

63/2022. (II. 28.) Korm. rend. Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését 

szolgáló intézkedésekről 

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről 

VIII. Ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi és árhatósági ágazat 

1990. évi LXXXVII. törvény Az árak megállapításáról 

  

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1991. évi XXXIV. törvény A szerencsejáték szervezéséről 

1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról 

1994. évi LIII. törvény A bírósági végrehajtásról 

1997. évi CLV. törvény A fogyasztóvédelemről 

2005. évi XVIII. törvény A távhőszolgáltatásról 

2005. évi CLXIV. törvény A kereskedelemről 

2016. évi CLVI. törvény A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól 
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203/1998. (XII.19.) Korm. ren-

delet 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtá-

sáról 
módosította: 26/2022. (I.28) Korm. rendelet 

173/2003. (X. 28.) Korm. rende-

let  
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. 

rendelet 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény vég-

rehajtásáról 

55/2009. (III. 13.) Korm. rende-

let 
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról 

 

210/2009. (IX. 29.) Korm. ren-

delet 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
módosította: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 

239/2009. (X. 20.) Korm. rende-

let 
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának rész-

letes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély ki-

adásának rendjéről 
módosította: 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet 

módosította: 273/2019. (XI.20.) Korm. rendelet 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságo-

sabbá tételéről 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató te-

vékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és 

a bejelentés szabályairól    

183/2017. (VII. 5.) Korm. ren-

delet 
A Szerencsejáték Felügyeletről 

531/2017. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján el-

járó szakhatóságok kijelöléséről 
módosította: 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet A lovas szolgáltató tevékenységről 

IX. Környezetvédelmi és természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat 

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól 
módosította: 2021. évi II. törvény      

1996. évi LIII. törvény A természet védelméről 
módosította: 2021. évi CXLVI. törvény 

1996. évi CXVI. törvény Az atomenergiáról 

2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról 
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módosította: 2021. évi II. törvény 

2013. évi CXXXIV. törvény Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról 
módosította: 2021. évi II. törvény 

176/1997. (X. 11.) Korm. rende-

let 
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőöve-

zetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének 

szabályairól 

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint 

az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól 

4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet A természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonat-

kozó részletes szabályokról 

271/2001. (XII. 21.) Korm. ren-

delet 
A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint ki-

szabásának és megállapításának módjáról 

280/2004. (X. 20.) Korm. rende-

let 
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-

delet 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-

nálati engedélyezési eljárásról 

284/2007. (X. 29.) Korm. rende-

let 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályai-

ról 

210/2009. (IX.29.) Korm. rende-

let 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

306/2010. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A levegő védelméről 
 

292/2013. (VII. 26.) Korm. ren-

delet 
A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek 

során eljáró állami szervek kijelöléséről 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet 
A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződésről 

246/2014. (IX. 29.) Korm. ren-

delet 
Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításá-

nak és üzemeltetésének szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rende-

let 
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igaz-

gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

68/2016. (III. 31.) Korm. rende-

let 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre 

vonatkozó részletes szabályokról 
módosította: 768/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 
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69/2016. (III. 31.) Korm. rende-

let 
 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létre-

hozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés 

módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól 
módosította: 768/2021. (XII.23.) Korm. rendelet 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 

rendelet 
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabá-

lyairól 

13/2017. (VI.12.) EMMI rende-

let 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények-

ről    

33/1997. (XI. 20.) KTM rende-

let 
A polgári természetőrökről 

23/2003. (XII. 29.) KvVM ren-

delet 
A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki köve-

telményeiről 

25/2004. (XII. 20.) KvVM ren-

delet 
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek ké-

szítésének részletes szabályairól 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcso-

latos egyes szabályokról és feltételekről 

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére 

és tartalmára vonatkozó szabályokról 

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létre-

hozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról 

és rendjéről 

6/2020. (III.25.) AM rendelet  A natúrparkok létrehozásáról és működéséről 

X. Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat 

1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről 

1991. évi XVI. törvény A koncesszióról 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról 

1995. évi XCVII. törvény A légi közlekedésről 

1999. évi LXXXIV. törvény A közúti közlekedési nyilvántartásról 



16 

 

Jogszabályok jegyzéke  2022 03 31 

2000. évi XLII. törvény A víziközlekedésről 

2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról 

2003. évi C. törvény Az elektronikus hírközlésről 

2005. évi CLXXXIII. törvény A vasúti közlekedésről 

2009. évi CXLIV. törvény A vízitársulatokról 

2010. évi CIV. törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabálya-

iról 

2010. évi CLXXXV. törvény A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról 

2011. évi CCIX. törvény A víziközmű-szolgáltatásról 

2012. évi XLI. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról 

2012. évi CLIX. törvény  A postai szolgáltatásokról 

2013. évi CXXXIV. törvény 

 

Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 

törvénymódosításokról 

160/1995. (XII. 26.) Korm. ren-

delet 
A vízgazdálkodási társulatokról 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

232/1996. (XII. 26.) Korm. ren-

delet 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 

123/1997. (VII. 18.) Korm. ren-

delet 
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellá-

tást szolgáló vízilétesítmények védelméről 

176/1997. (X. 11.) Korm. rende-

let 
A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőöve-

zetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének 

szabályairól 

178/1998. (XI. 6.) Korm. rende-

let 
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 

120/1999. (VIII. 6.) Korm. ren-

delet 
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonat-

kozó feladatokról 
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201/2001. (X. 25.) Korm. rende-

let 
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rend-

jéről 

236/2004. (VIII. 13.) Korm. ren-

delet 
A távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rende-

let    
A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről    

410/2007. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabálysze-

gések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezé-

sek megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, fel-

használásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közre-

működés feltételeiről 

362/2008. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 

147/2010. (IV. 29.) Korm. ren-

delet 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítá-

sát szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatko-

zó általános szabályokról 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszünteté-

sének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszünte-

tésének szabályairól 

346/2010. (XII. 28.) Korm. ren-

delet 
A kormányzati célú hálózatokról 

224/2011. (X. 21.) Korm. rende-

let 
A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú be-

rendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabá-

lyairól 

261/2011. (XII. 7.) Korm. rende-

let 
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját szám-

lás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében vég-

zett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabály-

ok módosításáról 

213/2012. (VII. 30.) Korm. ren-

delet 
Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 

181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltét-

eleire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbu-

szos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a 

közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabá-

lyokról 

432/2012. (XII. 29.) Korm. ren- A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, 
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delet közutak és közterületek kijelöléséről 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

243/2013. (VI. 30.) Korm. rende-

let 
A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek 

útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól 

83/2014. (III. 14.) Korm. rende-

let 
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, 

valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 

készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 

176/2015. (VII.7) Korm. rendelet A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti sze-

mélyszállításról 

378/2015. (XII. 8.) Korm. ren-

delet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-

tésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 

379/2015. (XII. 8.) Korm. ren-

delet 
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 

helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájé-

koztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglo-

merációk lehatárolásáról 

337/2016. (XI. 17.) Korm. rende-

let 
A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyil-

vántartásáról 

355/2017. (XI. 29.) Korm. rende-

let    
Az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a 

főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli 

szakaszai kezelőjének kijelöléséről 

30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehaj-

tásáról 

45/2006. (VII. 11.) GKM rende-

let 
 A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről 

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhe-

lyezéséről 

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

  
A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes 

egyeztetési eljárásáról 

19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet A közutak igazgatásáról 

hatályon kívül helyezte: 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 

10/1997. (VII. 17.) KHVM ren-

delet 
Az árvíz- és belvízvédekezésről 
módosította: 35/2021. (X. 14.) BM rendelet 
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30/2008. (XII.31.) KvVM rende-

let 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 

szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

műszaki szabályokról 

36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycso-

port-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedésé-

ről    

26/2021 (VI. 28.) ITM rendelet Az útügyi igazgatásról 

XI. Munkaügyi ágazat 

1991. évi IV. törvény 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátá-

sáról 

1992. évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról 

2011. évi CVI. törvény A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsoló-

dó, valamint az egyéb törvények módosításáról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

2011. évi CXCIX. törvény A közszolgálati tisztviselőkről 

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet A közigazgatási szakvizsgáról 

257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-

delet 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

375/2010. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról   
módosította: 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 

169/2011. (VIII. 24.) Korm. ren-

delet 
A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a mun-

káltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről 

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. ren-

delet 
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról 
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273/2012. (IX. 28.) Korm. rende-

let 
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 
 

10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-

velési intézményekben történő végrehajtásáról 

98/2018. (VI. 1.) Korm. rendelet 
 

A közszolgálati tisztviselők és az állami tisztviselők jogvi-

szonyának megszűnésével és megszüntetésével összefüggő 

egyes eljárási részletkérdésekről 

71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet A tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
 

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai 

adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavál-

lalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartá-

sáról 

100/2021. (II. 27.) Korm. rende-

let 
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatá-

sokról 

716/2021. (XII. 20.) Korm. ren-

delet 
A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi 

Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüg-

gésben egyes kormányrendeletek módosításáról 

XII. Művelődési és sport ágazat 

1991. évi XX. törvény 

    

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről 

1997. évi CXL. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről 

2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelméről 

2004. évi I. törvény A sportról 

2008. évi XCIX. törvény Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól 

2015. évi LXXV. törvény A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeu-
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    mok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú 

vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásá-

ról 

2020. évi XXXII. törvény 

 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalma-

zotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturá-

lis tárgyú törvények módosításáról    

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági 

megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művé-

szeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatásköreiről 

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről 

155/2017. (VI. 15.) Korm. rend. 
 

Az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására 

irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének 

szabályairól 

376/2017. (XII. 11.) Korm. ren-

delet 
A muzeális intézmények működési engedélyéről 

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

474/2016. (XII. 27.) Korm. ren-

delet 
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosz-

tásáról 

765/2021. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A nemzeti sportinformációs rendszerről 
 

428/2016. (XII. 15.) Korm. ren-

delet 
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes 

szabályairól 

475/2020. (X. 30.) Korm. rende-

let 
A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról 

 

27/2015. (V. 27.) EMMI rende-

let 
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékeny-

ségével összefüggő szakmai követelményekről   

51/2015. (XI. 13.) EMMI rende-

let    
A muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kultu-

rális javak revíziójáról és selejtezéséről 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rende-

let 
 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közműve-

lődési intézmények és a közösségi színterek követelménye-

iről    

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről 

és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 
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pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális 

tárgyú rendeletek módosításáról    

14/2001. (VII. 5.) NKÖM ren-

delet    
A könyvtári szakfelügyeletről 

3/2009. (II. 18.) OKM rendelet A muzeális intézmények szakfelügyeletéről 

XIII. Oktatási ágazat 

2005. évi CLIII. törvény A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

2012. évi CLXXXVIII. törvény 

    

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntar-

tású intézmények állami fenntartásba vételéről 

2019. évi LXXX. törvény    A szakképzésről 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-

delet   
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. ren-

delet 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalma-

zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-

velési intézményekben történő végrehajtásáról    

20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-

delet    
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közne-

velési intézmények névhasználatáról 
módosította: 37/2021. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

15/2013. (II. 26.) EMMI rende-

let 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

XIV. Pénzügyi ágazat 

1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről  

1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről  

1990. évi C. törvény A helyi adókról 
módosította: 2021. évi CXXXI. törvény 

 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről 

 

1991. évi XXXIII. törvény Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkor-

mányzatok tulajdonába adásáról 
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1991. évi LXXXII. törvény A gépjárműadóról  

1993. évi LXXVIII. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegení-

tésükre vonatkozó egyes szabályokról 
 

1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről  

1996. évi XXV. törvény A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról  

1997. évi LXXX. törvény A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint az e szolgáltatások fedezetéről 
 

1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről  

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

2000. évi II. törvény Az önálló orvosi tevékenységről  

2000. évi XLII. törvény A vízközlekedésről  

2001. évi CXX. törvény A tőkepiacról  

2004. évi I. törvény A sportról  

2004. évi II. törvény A mozgóképről  

2005. évi XVIII. törvény A távhőszolgáltatásról  

2006. évi CXXXII. törvény Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről    

2006. évi CXXXIII. törvény A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok 

közötti forrásmegosztásról 
 

2007. évi LXXXVI. törvény A villamos energiáról  

2007. évi CVI. törvény Az állami vagyonról  

2007. évi CLXXXI. törvény A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  

2009. évi CXXII. törvény A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 
 

2011. évi CXXVIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

 

2011. évi CLXX. törvény A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget ten-

ni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosí-

tásáról 
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2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről  

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról  

2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról 
módosította: 2021. évi LXXXIX. törvény 

 

2011. évi CXCVI. törvény A nemzeti vagyonról  

2012. évi XLI. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról  

2012. évi XCIII. törvény 

 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő 

törvények módosításáról 
 

2012. évi CLXXXV. törvény A hulladékról  

2012. évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenn-

tartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
 

2012. évi CXC. törvény 

 

Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő 

átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes tör-

vények módosításáról 

 

2012. évi CXCII. törvény 

 

Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellá-

tási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 

módosításáról 

 

2013. évi XXXVII. törvény Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 

közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
 

2015. évi LXXV. törvény A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múze-

umok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdo-

nú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásáról    

 

2015. évi CCXI. törvény A kéményseprő-ipari tevékenységről  

2017. évi CXXV. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióiról  

2017. évi CL. törvény Az adózás rendjéről  

2017. évi CLI. törvény Az adóigazgatási rendtartásról  

2017. évi CLIII. törvény Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárá-

sokról 
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2018. évi CXXV. törvény A kormányzati igazgatásról  

2018. évi CXXXIX. törvény 

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrende-

zési tervéről 
 

147/1992. (XI. 6.) Korm. rende-

let 
Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
 

95/1996. (VII. 4.) Korm. rende-

let 
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 

szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes 

kérdéseiről 

 

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

375/2010. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról  

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabá-

lyairól 
 

239/2011. (XI. 18.) Korm. ren-

delet 
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, vala-

mint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és 

önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájá-

rulásra vonatkozó szabályokról 

 

353/2011. (XII. 30.) Korm. ren-

delet 
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájáru-

lás részletes szabályairól 
 

368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

370/2011. (XII. 31.) Korm. ren-

delet 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és bel-

ső ellenőrzéséről 
 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. ren-

delet 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

273/2012. (IX. 28.) Korm. rende-

let 
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről  

285/2012. (X. 9.) Korm. rende-

let 
Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályai-

ról 
 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről  

191/2014. (VII. 31.) Korm. ren-

delet 
A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehaj-

tási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési 

eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének 
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szabályairól. 

251/2014. (X. 2.) Korm. rende-

let 
A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld-

nek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésé-

ről 

 

349/2014. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról 
 

126/2015. (V. 27.) Korm. rende-

let 
A helyi önkormányzat által kötött csereügylethez szüksé-

ges kormányhivatali jóváhagyás eljárási szabályairól 
 

166/2015. (VI. 30.) Korm. ren-

delet 
A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészí-

tő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról 
 

378/2015. (XII. 8.) Korm. ren-

delet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz be-

gyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 
 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. 

rendelet 

A Modern Városok Program megvalósításáról 

 
 

302/2016. (X. 13.) Korm. rende-

let 
A közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok 

filmforgatási célú használatának részletes szabályairól 
 

462/2016. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, kö-

zépfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők 

részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék-

hoz nyújtott támogatásról 

 

23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás épí-

téséhez nyújtható támogatásról 
 

499/2017. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 

 

A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetí-

tő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő 

szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályai-

ról 

 

8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet A települési önkormányzatok által biztosított egyes köz-

szolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott 

támogatásról 

 

9/2022. (I. 14.) Korm. rendelet A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi 

emelésének ellentételezése érdekében az 5000 lakos alatti 

települési önkormányzatok támogatásáról 

 

61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési 

adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támoga-

 



27 

 

Jogszabályok jegyzéke  2022 03 31 

tásról 

19/2021. (V. 5.) AM rendelet Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról  

28/2014. (IV.1.) BM rendelet A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fej-

lesztések támogatásáról 
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren-

delet 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról 
 

27/2013. (III. 29.) EMMI rende-

let 
Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és el-

osztásáról 
 

64/2009. (V. 22.) FVM–PM e. 

rendelet 
A mezei őrszolgálat megalakításához fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevé-

telének rendjéről és feltételeiről 

 

40/2001. (XI. 7.) PM rendelet Az illeték megállapításának mellőzéséről  

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőr-

zésének részletes szabályairól 
 

22/2019. (XII. 23.) PM rendelet A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági 

társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyil-

vántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, va-

lamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági ve-

zetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező tovább-

képzéséről 

 

XV. Szociális és gyámügyi ágazat 

1991. évi XX. törvény A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbí-

zottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek fe-

ladat- és hatásköreiről 

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

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

2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdí-

tásáról 

2012. évi C. törvény A Büntető Törvénykönyvről 

2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről 

2015. évi CV. törvény A természetes személyek adósságrendezéséről 
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29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rende-

let 
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

235/1997. (XII. 17.) Korm. ren-

delet 
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgá-

latok, a gyermekjóléti szakszolgálatok és a személyes gon-

doskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt szemé-

lyes adatokról 

218/2003. (XI. 11.) Korm. rende-

let 
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványá-

ról 

63/2006. (III. 27.) Korm. rende-

let 
 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésé-

nek és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól 

331/2006. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellá-

tásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékes-

ségéről 

340/2007. (XII. 15.) Korm. ren-

delet 
A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos el-

járásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre 

vonatkozó részletes szabályokról 

191/2008. (VII. 30.) Korm. ren-

delet 
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszíro-

zásának rendjéről 

321/2011. (XII. 27.) Korm. ren-

delet 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabá-

lyairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

328/2011. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-

sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

369/2013. (X. 24.) Korm. rende-

let 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és el-

lenőrzéséről 

513/2013. (XII. 29.) Korm. ren-

delet 
A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes 

szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

415/2015. (XII. 23.) Korm. ren-

delet 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybeve-

vői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 

hatályon kívül helyezi: 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 
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21/2015. (IX. 2.) IM rendelet 

    
A természetes személy adósságrendezési eljárásában az 

adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzé-

sével összefüggő szabályokról 

43/2013. (X. 1.) NGM rendelet 

 

A fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolá-

sokról és adatszolgáltatásokról 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermek-

védelmi intézmények, valamint személyek szakmai felada-

tairól és működésük feltételeiről 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 

  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

36/2007. (XII. 22.) SZMM ren-

delet 
 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton 

alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának 

részletes szabályairól 
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