
Kormányablak ügyintézéssel kapcsolatos jogszabályok 

 

MINDEN KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZÉS  

 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet  a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járás 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

 

ÚTLEVÉL ÜGYINTÉZÉS 

 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról 

 101/1998. (V. 22.) Kormányrendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 

végrehajtásáról 

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

végrehajtásáról 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  

 1990. évi  XCIII. törvény az illetékekről 

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

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről 

 
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 1996. évi  XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 

 1995. évi  CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 

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

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól   

 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

 
LAKCÍMIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 

 1996. évi  XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 

azonosító kódok használatáról 

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

 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról  

 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól   

 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

 
VEZETŐI ENGEDÉLYEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 1999. évi  LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

 1988. évi  I. törvény a közúti közlekedésről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 Az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési 

Egyezmény 

 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 

 1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra 

megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 



 1980. évi 5. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra 

megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 

 A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 

 A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 

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

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 

 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 

 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól. 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  

 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÜGYINTÉZÉS 

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i  2006/123/EK 

IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól  

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

 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 

bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról  

 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról  

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

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról  

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

 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről  

 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről 

 
PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről 

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

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

igazolványáról  

 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

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

kedvezményeiről  

 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról  

 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. 

(VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról (hatálytalan, de az e rendelet alapján kiadott 

igazolás elfogadható) 

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 

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

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  

 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

 327/2011. (XII.29) kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 



 7/2012 (II.14) NEFMI rendelet a komplex minősítés szakmai szabályairól 

 33/2012 (XII.5) NGM rendelet a rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának, 

felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény 

érvényesítésének részletes szabályairól 

 

GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS 

 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

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

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről  

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról  

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

 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 

 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 

kötelező tartalmi elemekről  

 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek 

felszerelésének és használatának szabályairól 

 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről  

 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 
 

ÜGYFÉLKAPU ÜGYINTÉZÉS 

 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

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

szervezetek kijelöléséről 

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

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

szabályairól 

 

NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER 

 

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

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

 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer 

kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint 

egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 

szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról 

 2014. évi LXXXIII. törvény az egységes elektronikus-kártyakibocsátási keretrendszerről 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS GÉPJÁRMŰ ÓRAÁLLÁSRÓL 

 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról  

 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról  



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

 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól 

 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 

kötelező tartalmi elemekről 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁSBÓL (GÉPJÁRMŰ 

ÜGYINTÉZÉS, VEZETŐI ENGEDÉLY, PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY) 

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

 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 

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

nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való 

megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

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

ADATSZOLGÁLTATÁS AZ UTIOKMÁNYOK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL 

 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 

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

végrehajtásáról, 

 15/2001. BM rendelet az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás 

igazgatási szolgáltatási díjáról. 

ADATSZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYIADAT- ÉS LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSBÓL 

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

 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 

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

nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való 

megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

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

KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZÉS 

 2039/2013 (XII.30) Kormányhatározat a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes 

feladatokról 

 515/2013 (XII.30) Kormányrendelet a kormányablakokról 

 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

 1997. évi LXXX. törvény társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről 

 2011. évi CXCI. törvény megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

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

kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról 

 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 



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

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

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

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 

egyéb törvények módosításáról 

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

 Járáshoz tartozó települések helyi szociális rendeletei 

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdoni lap másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  

 

 


