
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG által használt jogszabályok

Törvények

2013.  évi  XXXIV.  törvény az  építmények  tervezésével  és  kivitelezésével  kapcsolatos  egyes  viták
rendezésében  közreműködő  szervezetről,  és  egyes  törvényeknek  az  építésügyi  lánctartozások
megakadályozásával,  valamint  a  késedelmes  fizetésekkel  összefüggő  módosításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2013-34-00-00

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-04-00

2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi Önkormányzatairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-
189-00-00

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről  https://njt.hu/jogszabaly/1993-93-00-00

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályok  https://njt.hu/jogszabaly/1993-78-00-00

1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/1995-
53-00-00

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról https://njt.hu/jogszabaly/1995-57-00-00

1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról https://njt.hu/jogszabaly/1995-28-00-00

1996.évi  LVIII.  törvény a  tervező  és  szakértő  mérnökök,  valamint  építészek  szakmai  kamaráiról
https://njt.hu/jogszabaly/1996-58-00-00

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról https://njt.hu/jogszabaly/1996-116-00-00

1996.  évi  XXXI.  törvény a  tűz  elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról
https://njt.hu/jogszabaly/1996-31-00-00

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00

1997.évi  LXXVIII.  törvény az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00

2000. évi C. törvény a számvitelről (számlázáshoz) https://njt.hu/jogszabaly/2000-100-00-00

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról  https://njt.hu/jogszabaly/2003-133-00-00

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról https://njt.hu/jogszabaly/2007-86-00-00

2009.évi  LXXVI.  törvény  a  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános
szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2009-76-00-00

2011.  évi  CVI.  törvény a  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános
szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2011-106-00-00
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2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról https://njt.hu/jogszabaly/2011-209-00-00

2012.évi I.törvény a Munka Törvénykönyvéről https://njt.hu/jogszabaly/2012-1-00-00

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  https://njt.hu/jogszabaly/2012-185-00-00

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-
00

2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről https://njt.hu/jogszabaly/2016-29-00-00

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról https://njt.hu/jogszabaly/2015-57-00-00

2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2015-211-00-
00 

Kormányrendeletek:

147/1992.  (XI. 6.) Korm. rendelet Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és
adatszolgáltatás rendjéről https://njt.hu/jogszabaly/1992-147-20-22

253/1997  (XII.20.)  Korm.  rendelet  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22

181/2003.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  a  lakásépítéssel  kapcsolatos  kötelező  jótállásról
https://njt.hu/jogszabaly/2003-181-20-22

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  https://njt.hu/jogszabaly/2005-238-
20-22

245/2006.(XII.5.)  Korm. rendelet  az  építésügyi  bírság  megállapításának  részletes  szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2006-245-20-22

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről https://njt.hu/jogszabaly/2006-343-20-22

273/2007.  (X.  19.)  Korm.  rendelet  a  villamos  energiáról  szóló  2007.  évi  LXXXVI.  törvény  egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2007-273-20-22

176/2008.(VI.30.)  Korm. rendelet  az  épületek  energetikai  jellemzőinek  tanúsításáról
https://njt.hu/jogszabaly/2008-176-20-22

264/2008.  (XI.6.)  Korm. rendelet  a  hőtermelő  berendezések  és  légkondicionáló  rendszerek
energetikai felülvizsgálatáról https://njt.hu/jogszabaly/2008-264-20-22

19/2009.  (I.  30.)  Korm.  rendelet  a  földgázellátásról  szóló  2008.  évi  XL.  törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2009-19-20-22
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102/2009. (V.11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával
összefüggésben egyes európai  uniós  jogi  aktusokban előírt  bejelentési,  értesítési,  tájékoztatási  és
jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről https://njt.hu/jogszabaly/2009-102-20-22

186/2009.(IX.10.)  Korm. rendelet  a  bejelentésköteles  szolgáltatási  tevékenységek  tekintetében  a
bejelentés  elmulasztása  esetén  fizetendő  bírságról,  továbbá  a  szolgáltatás  felügyeletét  ellátó
hatóságok általános kijelöléséről https://njt.hu/jogszabaly/2009-186-20-22

191/2009.  (IX.  15.)  Korm.  rendelet az  építőipari  kivitelezési  tevékenységről
https://njt.hu/jogszabaly/2009-191-20-22

297/2009.(XII.21.)  Korm. rendelet  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és
tájvédelmi szakértői tevékenységről https://njt.hu/jogszabaly/2009-297-20-22

354/2009.(XII.30.)  Korm.  rendelet  a  munkabiztonsági  szakértői  tevékenységről
https://njt.hu/jogszabaly/2009-354-20-22

14/2010.  (II.5.)  Korm. rendelet  a  közlekedési  területeken  végzett  szakértői  tevékenység
folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó
részletes eljárási szabályokról https://njt.hu/jogszabaly/2010-14-20-22

176/2011.(VIII.31.)  Korm. rendelet  a  közúti  infrastruktúra  közlekedésbiztonsági  kezeléséről
https://njt.hu/jogszabaly/2011-176-20-22

247/2011.  (XI.25.)  Korm. rendelet  az  atomenergia  alkalmazása körében eljáró független műszaki
szakértőről https://njt.hu/jogszabaly/2011-247-20-22

375/2011.(XII.31.)  Korm.  rendelet  a  tűzvédelmi  tervezői  tevékenység  folytatásának  szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2011-375-20-22

312/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet az  építésügyi  és  építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és
ellenőrzésekről,  valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  https://njt.hu/jogszabaly/2012-312-
20-22

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint
az Országos Építésügyi Nyilvántartásról https://njt.hu/jogszabaly/2012-313-20-22

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről https://njt.hu/jogszabaly/2012-314-20-22

58/2013.  (II.  27.)  Korm. rendelet  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról https://njt.hu/jogszabaly/2013-58-20-22

236/2013.  (VI.  30.)  Korm.  rendelet a  Teljesítésigazolási  Szakértői  Szervvel  kapcsolatos  egyes
kérdésekről  https://njt.hu/jogszabaly/2013-236-20-22

266/2013. (VII.  11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel  összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22
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275/2013.  (VII.  16.)  Korm.  rendelet az  építési  termék  építménybe  történő  betervezésének  és
beépítésének,  ennek  során  a  teljesítmény  igazolásának  részletes  szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2013-275-20-22

146/2014.  (V.  5.)  Korm. rendelet  a  felvonókról,  mozgólépcsőkről  és  mozgójárdákról
https://njt.hu/jogszabaly/2014-146-20-22

17/2015 (II.16.) Korm.  rendelet jegyző hatáskörébe helyezte  https://njt.hu/jogszabaly/2015-17-20-
22

122/2015.  (V.  26.)  Korm.  rendelet  az  energiahatékonyságról  szóló  törvény  végrehajtásáról
https://njt.hu/jogszabaly/2015-122-20-22

322/2015.  (X.  30.)  Korm. rendelet  az  építési  beruházások,  valamint  az  építési  beruházásokhoz
kapcsolódó  tervezői  és  mérnöki  szolgáltatások  közbeszerzésének  részletes  szabályairól
https://njt.hu/jogszabaly/2015-322-20-22

327/2015.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet  az  egyéb  célú  földmérési  és  térképészeti  tevékenységgel
összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2015-327-20-22

155/2016.  (VI.  13.)  Korm.  rendelet a  lakóépület  építésének  egyszerű  bejelentéséről
https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-20-22

 

   Miniszteri rendeletek:  

45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól https://njt.hu/jogszabaly/2004-45-20-0A

54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendeletnek /OTSZ/,  valamint  az  1993.  évi  XCIII.
https://njt.hu/jogszabaly/2014-54-20-0A

 

Önkormányzati rendeletek:

15/2006. (III. 21.) rendelet: az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadásának feltételeiről https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2006_15k.pdf

29/2011. (VIII. 4.) rendelet a Bp.VI. Terézváros Kerületi Városrendezési Építési Szabályzat (TÉSZ)
https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2011_29g.pdf

55/2011. (XII.19.) rendelet a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról 
https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2011_55l.pdf

33/2017. (XII. 21.) rendelet a településkép védelméről 
https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2017_33h.pdf

29/2021. (IV. 29.) rendelet a fa nyílászárók felújításának, helyreállításának pályázati úton történő 
támogatásáról https://www.terezvaros.hu/uploads/images/2021_29.pdf
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Egyéb rendeletek:

10/2016 (IV.5.) NGM rendelet https://njt.hu/jogszabaly/2016-10-20-2X

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi 
rendszerekről https://njt.hu/jogszabaly/2017-40-20-2X

3/2020 (I.13.) ITM rendelet https://njt.hu/jogszabaly/2020-3-20-7Q

Szabványok:

 TvMI 7.4:2020.01.22.Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

TvMI 12.3:2020.01.22. Felülvizsgálat és karbantartás Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

3/2020. (I. 13.) ITM rendelete (MBSZ)

3/2002.(II.8.)SZCSM-EüM egy. Rend.

10/2016. (IV. 5.) NGM rend

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelete Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (27/2020. (VII. 16.) 
ITM

módosított)

MSZ HD 60364-1:2009 (alapelvek)

MSZ HD 60364-4-41:2018 (áramütés elleni védelem)

MSZ HD 60364-4-42:2015 (hőhatás elleni védelem)

MSZ HD 60364-4-43:2010 (túláramvédelem)

MSZ HD 60364-4-46:2017 (Biztonság, leválasztás és kapcsolás)

MSZ HD 60364-5-537:2017 (villamos szerk. kiválasztása és szerelése A védelem, leválasztás,

kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés)

MSZ HD 60364-4-543:2009 (túlfeszültség védelmi eszközök)

MSZ HD 60364-5-51:2010 (villamos szerk. kiválasztása és szerelése, ált előírások)

MSZ HD 60364-5-52:2011 (villamos szerk. kiválasztása és szerelése, kábel és vezeték rendszerek)

MSZ HD 60364-5-54:2012 (föld, védővezető, EPH)
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MSZ HD 60364-5-56:2010 (vészjelző és figyelmeztető rendszerek)

MSZ HD 60364-5-559:2006 (Lámpatestek és világítási berendezések)

MSZ HD 60364-6:2017 (ellenőrzés)

MSZ HD 60364-7-704:2018 (építési bontási terület)

MSZ HD 60364-7-714:2013 (Szabadtéri világító berendezések)

MSZ HD 60364-7-715:2012 (Törpefeszültségű világítási berendezések)

MSZ HD 60364-7-718:2013 (Kommunális létesítmények és munkahelyek)

MSZ 2364-450:1994 (feszcsökkenésvédelem)

MSZ 13207:2020 MSZ 1585:2016

MSZ 447:2019 MSZ 453:1987

MSZ 4852:1977 MSZ 4851

MSZ EN 60529:2001 MSZ EN 1838:2012

MSZ EN 12464-1:2012 MSZ EN 12464-2:2014

MSZ 10900: 2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése

ELMÜ Irányterv Fogyasztói, Tervezői Kivitelezői tájékoztató

      

      A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság (és követeléskezelés) által alkalmazott  
jogszabályok

I. Törvények

1. Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00)

2. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-
00-00)

3. A  közúti  közlekedési  nyilvántartásról  szóló  1999.  évi  LXXXIV.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/1999-84-00-00)

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011
évi CXII. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00)
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5. A  szolgáltatási  tevékenység  megkezdésének  és  folytatásának  általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/2009-
76-00-00)

6. A  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00)

7. A  munkavédelméről  szóló  1993.  évi  XCIII.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/1993-93-00-00)

8. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény (https://njt.hu/jogszabaly/1991-
45-00-00)

9. Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/1990-93-00-00)

10. A  fizetési  meghagyásos  eljárásról  szóló  2009.  évi  L.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/2009-50-00-00)

11. A  polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.
törvény(https://njt.hu/jogszabaly/2016-130-00-00)

12. A  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00)

13. A  bírósági  végrehajtásról  szóló  1994.  évi  LIII.  törvény
(https://njt.hu/jogszabaly/1994-53-00-00)

II. Kormány- és miniszteri rendeletek 

1. A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló
54/1999. (XII.25.) BM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/1999-54-20-0A)

2. A  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének  nyilvántartásból  teljesített
adatszolgáltatásért,  a kapcsolatfelvétel  céljából való megkeresésért,  valamint
értesítésért  fizetendő  igazgatási  szolgáltatási  díjról  szóló  16/2007.  (III.13.)
IRM-MeHVM együttes rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2007-16-20-1U)

3. A közúti közlekedési nyilvántartás bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve
üzembentartó  személyének  változását  igazoló  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratnak  a  közlekedési  eljárásban  történő  felhasználhatóságához
szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet
(https://njt.hu/jogszabaly/2009-304-20-22)

4. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.
(XII.11.) Korm. rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2003-218-20-22)

5. A  közúti  közlekedés  szabályairól  szóló  1/1975.  (II.5.)  KPM-BM  együttes
rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/1975-1-20-24)

6. A  közúti  járművek  megvizsgálásáról  szóló  5/1990.  évi  (IV.12.)  KőHÉM
rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/1990-5-20-5E)

7. A  kerékbilincs  közterület-felügyelet  általi  alkalmazására,  a  járművek
elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló
55/2009. (X.16.) IRM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2009-55-20-1U)
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8. Az  utak  forgalomszabályozásáról  és  a  közúti  jelzések  elhelyezéséről  szóló
20/1984. (XII.21.) KM rendelet  (https://njt.hu/jogszabaly/1984-20-20-20)

9. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és
használatának  szabályairól  szóló  12/2007.  (III.13.)  IRM  rendelet
(https://njt.hu/jogszabaly/2007-12-20-1U)

10. 127/1991.(X.9.)Korm.  rendelet  a  mérésügyről  szóló  1991.  évi  XLV.  törvény
végrehajtásáról (https://njt.hu/jogszabaly/1991-127-20-22)

11. A  bírósági  eljárásban  megállapítható  ügyvédi  költségekről  szóló  32/2003.
(VIII.22.) IM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2003-32-20-06)

12. A  bírósági  végrehajtási  eljárásban  közreműködő  jogi  képviselő  díjazásáról
szóló 12/1994. (IX.8.) IM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/1994-12-20-06)

13. A  bírósági  végrehajtói  díjszabásról  szóló  35/2015.  (XI.10.)  IM  rendelet
(https://njt.hu/jogszabaly/2015-35-20-06)

III. Önkormányzati rendeletek

1. Budapest  Fővárosi Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.)  önkormányzati rendelete
Budapest  fővárosi  közigazgatási  területén  a  járművel  várakozás  rendjének
egységes  kialakításáról,  a  várakozás  díjáról  és  az  üzemképtelen  járművel
tárolásának  szabályozásáról  (https://net.jogtar.hu/rendelet?
council=fovaros&docid=A1000030.FOV)

2. Terézváros  közterületein  a  járművel  várakozás  rendjének  egységes
kialakításáról,  a  várakozási  hozzájárulások  díjáról  szóló  17/2010.  (VI.21.)
rendeletehttps://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/493284
Módosítás: 2017.12.11. https://parkol-6.hu/images/2017_12_11.pdf
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INFORMATIKA FOLYAMATLEÍRÁS

Főfolyamat megnevezése: Informatika osztály

Folyamatgazda: Vezető informatikus

Főfolyamat  célja,  elvárt  eredménye:  Az  informatika  működését  biztosító  folyamatok  az  elvárt
biztonsági háttér és a belső eljárásrend figyelembevételével valósuljanak meg.

Főfolyamat alkalmazási területe (folyamathatárok): Informatikai folyamatok

- biztonsági mentések készítése, ellenőrzése,
- operációs rendszer és Office frissítések telepítése és ellenőrzése,
- tűzfal naplók ellenőrzése,
- SPAM szűrő ellenőrzése,
- szerverek és a szerverterem fizikai állapotának ellenőrzése,
- szünetmentes tápegységek ellenőrzése,
- Internet és hálózati eszközök ellenőrzése, 
- vírusírtók licenszeinek és logjainak ellenőrzése

A folyamatra vonatkozó főbb jogszabályok:
- 2012. é�vi C. tö rvé�ny a Bü ntétö�  Tö rvé�nykö nyvrö� l 

Btk.  (új)  -  2012.  évi  C.  törvény  a  Büntető  Törvénykönyvről  -  Hatályos  Jogszabályok
Gyűjteménye (jogtar.hu)

- 2013. é�vi V. tö rvé�ny a Pölga� ri Tö rvé�nykö nyvrö� l
Ptk.  (új)  -  2013.  évi  V.  törvény  a  Polgári  Törvénykönyvről  -  Hatályos  Jogszabályok
Gyűjteménye (jogtar.hu)

- 2012. é�vi I. tö rvé�ny a münka tö rvé�nykö nyvé�rö� l
Mt.  (új)  -  2012.  évi  I.  törvény  a  munka  törvénykönyvéről  -  Hatályos  Jogszabályok
Gyűjteménye (jogtar.hu)

- 2011.  é�vi  CXII.  tö rvé�ny  az  införma� ciö� s  ö nréndélkézé�si  jögrö� l  é�s  az
införma� ciö� szabadsa�grö� l (töva�bbiakban: Infö tv.)
Info  tv.  -  2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)

A folyamatra vonatkozó belső szabályzó eszközök: SZMSZ, informatikai Biztonsági Szabályzat, 

A folyamatot támogató informatikai rendszerek: Számítógépes programok

A folyamat átlagos indulási ideje: eljárásonként változó

A folyamat átlagos átfutási ideje (ha értelmezhető): -

Budapest, 2021. január 01.
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