
Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, 
rendeletek, előírások 

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

- 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a lakásokról és a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségekről. 

- 22/2013. (V.22.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról Egységes szerkezet 

- 23/2013. (V. 30.) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
vagyonáról Egységes szerkezet 

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

- 26/2005. (VIII. 11.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok 
hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani 
elvekről 

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

- 2011. évi CXCVI törvény a nemzeti vagyonról 

- 2011. évi CXII. törvény 68.§ (6) bekezdése az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról 

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

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 

- 38/1994. (VI. 28.), 12/1996. (II. 20.), 4/2001. (I. 23.), 46/2007. (XII. 19.) 
korábbi önkormányzati rendeletek; az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 

- Európai Értékelési Szabványok 2009 

Kezelési Divízió tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek 

- 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről (2014. március 15-től - 2013. 
évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről) 

- 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

- 2003. évi CXXXIII.tv. a társasházakról 

- 32/2012 (IX. 24.) Ör. a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségekről 

- 13/2001 (III. 27.) Ör. a Budapest Kőbányai Önkormányzat tulajdonában 
álló bérlemények víz- és csatornadíjának áthárításáról 



- 23/2013 (V. 30.) Ör. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat vagyonáról 

- 54/2008. (XI. 21.) Ör. az állattartásról 

Műszaki Divízió tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek 

Törvények 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

- 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról 

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

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól 

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

- 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

- 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről 

- 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

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

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

- 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról 

- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

- 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről 

- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

Kormányhatározatok 



- 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat Az építésügyi szabályozás 
ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról 

- 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat az épületek energetikai jellemzőinek 
javítását célzó kormányzati intézkedésekről 

- 2146/2000. (VI. 30.) Korm. határozat az elektronikus közbeszerzés 
rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges 
intézkedésekről 

Kormányrendeletek 

- 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység 
folytatásának szabályairól 

- 373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat 
ellátó egyes szervek kijelöléséről 

- 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes kereskedelmi építmények 
létesítésével összefüggő Bizottság működéséről, valamint a felmentési 
kérelem adattartalmáról 

- 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 
műszaki leírás meghatározásának módjáról 

- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 

- 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások szabályairól 

- 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság által 
kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a 
Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról 

- 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és 
kiszabására vonatkozó részletes szabályokról 

- 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról 

- 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet A reklámtáblák, reklámhordozók és 
egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 
szabályairól 

- 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi 
ellenőrzéséről és engedélyezéséről 



- 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és 
annak igénybevételéről 

- 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások 
megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes 
szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 

- 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és 
az építésügyi hatósági ellenőrzésről 

- 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási 
tevékenységekről 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési 
tevékenységről 

- 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 

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

- 277/2008 (XI.24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -
rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról 

- 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és 
légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról 

- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról 

- 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről 

- 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban 
elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint 
az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 

- 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes 
hatósági nyilvántartásokról 

- 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

- 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és építésügyi-
műszaki tervtanácsokról 

- 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának 
részletes szabályairól 

- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a 
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 



- 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-
műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 
szabályairól 

- 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes 
szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési 
rendszer részletes szabályairól 

- 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 

- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a 
személyes költségmentesség megállapításáról 

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

- 105/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet az energiamegtakarítást eredményező 
épületfelújítások támogatásáról 

Miniszteri rendeletek 

- 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységről 

- 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati 
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 
statisztikai összegezésről 

- 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység 
szabályairól 

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

- 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet az építésügyi hatóságot mint 
szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a 
bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási 
szolgáltatási díjról 

- 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 

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

- 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, 
névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak 



beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével 
kapcsolatos részletes szabályokról 

- 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom 
elrendeléséről 

- 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk 
tartalmáról 

- 25/2006. (V. 18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés 
elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más 
cégügyekben 

- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról 

- 1/2006. (I. 13.) PM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az 
adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási 
szabályairól és díjazásáról 

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól 

- 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról 

- 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól  

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken 
és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről 

- 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 

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

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági 
Szabályzat kiadásáról 

- 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet egyes 
épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek 
kötelező alkalmassági idejéről 

Egyéb vonatkozó szabályok 

- A TANÁCS 2010/48/EK HATÁROZATA a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezménynek az Európai Közösség által történő 
megkötéséről 



- 2009/C 77/26 Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye 
Tárgy: Az idősek szükségleteinek figyelembevétele 

- 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató az 
építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga 
követelményrendszeréről 

- 2007. Lipcsei charta a fenntartható európai városokról 

- 2000. Krakkói Charta Az épített környezet védelmének és restaurálásának 
alapelvei 

- 1998. Új Athéni Karta 

- 1994. Narai dokumentum a hitelességről 

- 1987. Történeti Városok Védelmének Nemzetközi Chartája, Washington 

- 1985.Granadai Egyezmény az Európai Építészeti Örökség védelméről 

- 1964. Velencei Charta Nemzetközi karta a műemlékek és műemléki 
együttesek konzerválására és restaurálására 

- 1931. Athéni charta 

Parkolás-üzemeltetési Iroda tevékenységét meghatározó 
jogszabályok, rendeletek 

- A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. 
rendelet 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről (Egységes szerkezetben) 

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének 42/2013 (XII. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a 
járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 


