
II.1. Az Anyakönyvi és Vállalkozásigazgatási Iroda feladatait meghatározó alapvető jogszabályok: 

1. Anyakönyvi ügyintézés: 

• Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

• Az anyakönyvezési feladatok ellátásáról szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

• A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 

• A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során fizetendő díjakról és egyes 
eljárási szabályokról szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
29/2016. (VI.24.) rendelete 

• A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 
2. Hagyaték: 

• A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 

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

• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 
3. Szolgáltatási tevékenységek nyilvántartása, hatósági felügyelete 

 

• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet  

• A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény 

• A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM 
rendelet 

• általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv 

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv.) 

• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet  

• Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 27/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete 

• A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

• A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény 

• A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. 
rendelet 

• A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 

• A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-
üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm.rendelet)  

• A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X.28.) Korm. 
rendelet 

• a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -
közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba 
vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 

 
 
 



4. Köztemetés: 
 

• A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  

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

• A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 

• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

 
 
 
 


