
Jogszabály

Törvények

2018.12.21-től link

2018.01.01-2018.12.20. link

2017.07.12-2017.12.31. link

2016.11.26-2017.07.11. link

2016.07.02-2016.11.25. link

2016.07.01-2016.07.01. link

2015.12.27-2016.06.30. link

2016.07.01-től hatályon kívül -

2015.01.01-2016.07.01. link

2014.11.05-2014.12.31. link

2014.03.15-2014.11.04. link

2014.01.01-2014.03.14. link

2013.10.15-2013.12.30. link

2013.07.01-2013.10.14. link

2013.06.28-2013.06.30 link

2013.01.02-2013.06.27 link

2013.01.01-2013.01.01 link

2013.01.01-től hatályon kívül -

2012.04.15-2012.12.31. pdf

2007.07.01-2012.04.14. pdf

2007.01.01-2007.06.30. pdf

2018.12.03-től link

2018.01.01-2018.12.02. link

2017.09.01-2017.12.31. link

2017.01.01-2017.08.31. link

2016.07.04-2016.12.31 link

2016.07.01-2016.07.03. link

2016.01.01-2016.06.30. link

2015.02.01-2015.12.31. link

2014.10.07-2015.01.31. link

2014.03.15-2014.10.06. link

2014.02.18-2014.03.14. link

2014.02.01-2014.02.17. link

2014.01.13-2014.01.31. link

2014.01.01-2014.01.12. link

2013.11.19-2013.12.31. link

2013.10.01-2013.11.18. link

2013.08.01-2013.09.30. link

2013.07.01-2013.07.31. link

2012.12.01-2013.06.30. link

2012.09.01-2012.11.30. link

2012.07.29-2012.08.31. link

2012.01.01-2012.07.28. link

2011.12.22-2011.12.31. link

2011.08.01-2011.12.21. link

2011.07.01-2011.07.31. link

2011.04.21-2011.06.30. link

2011.01.01-2011.04.20. link

2010.06.11-2010.12.31. link

2010.03.01-2010.06.10. link

2010.01.01-2010.02.28. link

A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét 

szabályozó önkormányzati rendeletek

Hatályos Elérhetőség

1995. évi XLII. Törvény

az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

(hatályon kívül helyezve)

2012. évi XC. Törvény

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(hatályon kívül helyezve)

2015. évi CCXI. Törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

1997. évi CLV. Törvény

a fogyasztóvédelemről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.362562
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.338641
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.340324
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.329311
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315864
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315863
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=192875.315862
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.237250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.270657
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.256050
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.252243
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243654
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243285
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.243960
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.223073
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151124.223072
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.95_XLII.tv_.2012.04.15-2012.12.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.95_XLII.tv_.2007.07.01-2012.04.14..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.95_XLII.tv_.2007.01.01-2007.06.30..pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.360617
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.338589
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.331692
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.330258
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.321947
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.315799
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.218106
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.270645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.270644
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.256011
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.259029
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.254231
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.251814
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.251813
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.251812
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.248537
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.245111
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.235333
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.232205
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.222805
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.218105
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49775
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49774
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49773
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49772
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49771
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49770
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49769
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49768
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30909.49767


Jogszabály

Törvények

A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét 

szabályozó önkormányzati rendeletek

Hatályos Elérhetőség

2015. évi CCXI. Törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

2017.07.01- link

2016.07.01-2017.06.30. link

2015.09.01-2016.06.30. link

2015.08.01-2015.08.31. link

2014.10.07-2015.07.31. link

2014.08.01-2014.10.06. link

2014.02.18-2014.07.31. link

2014.01.02-2014.02.17. link

2014.01.01-2014.01.01. link

2013.12.31-2013.12.31. link

2013.11.23-2013.12.30. link

2013.11.22-2013.11.22. link

2018.12.29-től link

2018.01.01-2018.12.28. link

2017.09.26-2017.12.31. link

2016.12.17-2017.09.25. link

2016.07.02-2016.12.16 link

2016.07.01-2016.07.01. link

2016.07.01-től hatályon kívül -

2013.11.20-2016.07.01. link

2013.07.01-2013.11.19. link

2013.02.20-2013.06.30. link

2013.01.02-2013.02.19. link

2013.01.01-2013.01.01. link

2018.01.01- link

2017.09.26-2017.12.31. link

2016.07.01-2017.09.25. link

2016.06.18-2016.06.30. link

2016.06.17-2016.06.17. link

2016.06.18-től hatályon kívül -

2015.01.01-2016.06.17. link

2014.03.29-2014.12.31. link

2013.12.31-2014.03.28. link

2013.10.15-2013.12.30. link

2013.01.02-2013.10.14. link

2013.01.01-2013.01.01. link

2012.05.09-2013.01.01 link

2009.03.01-2012.05.08. link

2016.10.25-től hatályon kívül -

2015.02.02-2016.10.25. link

2015.01.15-2015.02.01. pdf

2014.03.14-2015.01.14. pdf

2013.07.01-2014.03.13. pdf

2013.04.02-2013.06.30. pdf

2013.04.01-2013.04.01. pdf

2013.02.01-2013.03.31. pdf

2012.07.01-2013.01.31. pdf

2012.05.31-2012.06.30. pdf

2012.01.01-2012.05.30. pdf

2011.01.01-2011.12.31. pdf

2010.01.01-2010.12.31. pdf

2009.10.28-2009.12.31. pdf

2009.07.09-2009.10.27. pdf

2013. évi CLXXXVIII. Törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről

99/2016. (V.13.) Korm. Rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

27/1996. (X. 30.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (hatályon kívül helyezve)

347/2012. (XII.11.) Korm. Rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

(hatályon kívül helyezve)

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

63/2012. (XII.11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

(hatályon kívül helyezve)

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 74/1997. (XII. 30.) önkrományzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(hatályon kívül helyezve)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.336497
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.315816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.295852
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259049
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.270662
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259048
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252899
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252898
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252897
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252896
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.252895
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.363351
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.349749
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.343742
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.331595
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.321767
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195423.321766
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.252130
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.242101
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.237567
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.232719
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156832.232718
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.348780
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.343741
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322610
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322609
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195810.322608
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232714
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.261537
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.254718
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.249948
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232713
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156830.232712
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26502.217317
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26502.41610
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg4ed7dr8eo7dt0ee7em8cj1ce6bz5ce4ca1ce6e
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.14_2013.Fov_.Kozgy_.rend_.2015.01.15-2015.01.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.14_2013.Fov_.Kozgy_.rend_.2014.03.14-2015.01.14..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.14_2013.Fov_.Kozgy_.rend_.2013.07.01-2014.03.13..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.14_2013.Fov_.Kozgy_.rend_.2013.04.02-2013.06.30..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.14_2013.Fov_.Kozgy_.rend_.2013.04.01-2013.04.01..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2013.02.01-2013.03.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2012.07.01-2013.01.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2012.05.31-2012.06.30..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2012.01.01-2012.05.30.pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2011.01.01-2011.12.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2010.01.01-2010.12.31..pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2009.10.28-2009.12.31.pdf
http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2009.07.09-2009.10.27..pdf


Jogszabály

Törvények

A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét 

szabályozó önkormányzati rendeletek

Hatályos Elérhetőség

2015. évi CCXI. Törvény

a kéményseprő-ipari tevékenységről

2009.01.01-2009.07.08. pdf

2018.09.19-től link

2017.12.26-2018.09.18. link

2017.01.01-2017.12.25. link

2016.12.13-2016.12.31. link

2016.03.01-2016.12.12. link

2015.04.01-2016.02.29. link

2013.04.21-2015.03.31. link

2013.04.20.-2013.04.20 link

2018.12.05-től link

2018.01.01-2018.12.04. link

2017.06.24-2017.12.31. link

2016.07.01-2017.06.23. link

2016.06.14-2016.06.30. link

2016.03.10-2016.06.13. link

2016.01.01-2016.03.09. link

2015.09.15-2015.12.31. link

2015.09.11-2015.09.14. link

2014.03.15-2015.09.10. link

2014.01.13-2014.03.14 link

2013.08.01-2014.01.12 link

2013.03.09-2013.07.31 link

2014.01.13-2014.03.14 link

2013.08.01-2014.01.12 link

2013.03.09-2013.07.31 link

2013.01.01-2013.03.08 link

2012.09.29-2012.12.31 link

2012.08.07-2012.09.28 link

2012.06.29-2012.08.06 link

2012.05.04-2012.06.28 link

2012.04.15-2012.05.03 link

2012.01.01-2012.04.14 link

2011.08.26-2011.12.31 link

2011.07.20-2011.08.25 link

2011.07.05-2011.07.19 link

2011.01.15-2011.07.04 link

2011.01.01-2011.01.14. link

2010.08.28-2010.12.31. link

2009.10.01-2010.08.27. link

253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 74/1997. (XII. 30.) önkrományzati rendelete

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

(hatályon kívül helyezve)

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki 

biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

http://kemenysepro.hu/wp-content/uploads/KOM.honlap.kozzetetel.1997.CLV_.tv_.2015.74_1997.Fov_.Kozgy_.rend_.2009.01.01-2009.07.08..pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.358399
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.347501
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.333492
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.329884
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.318991
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.291549
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.238817
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159517.238816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.360811
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.349626
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.339930
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.321851
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.322727
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.318599
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.317139
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.298305
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.298013
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.260478
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.252223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.245112
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.238237
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.252223
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.245112
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.238237
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.216996
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.228990
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.226364
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.222336
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.216881
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.215722
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50361
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50360
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50359
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50358
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50357
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50356
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50355
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.50354

