A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait:
-Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25. )
-1989. évi XXXIV. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
-2011. évi CLIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról
-1997. évi C. tv. a választási eljárásról
-1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról
-2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
-2011. évi CXCV. az államháztartásról
-2000. évi C. törvény a számvitelről
-368/2011 (XII.31.) Korm.r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
-a mindenkor hatályos törvény a Magyar Köztársaság költségvetéséről
-2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
-2004. évi CXL . tv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok
1982. évi 17. tvr. az anyakönyvekről, és a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
-1993. évi LV. tv. a magyar állampolgárságról
-125/1993.(IX.22.)Kormányrendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tv.
végrehajtásáról
-1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
-149/1997.(IX. 10.) Kormány rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról(Gyer.)
-331/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről(Gyár.)
-1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról
-6/2003.(II.7.)BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
-1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozóegyes szabályokról
-1993 évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
-62/2006.(III.27.) Kormány rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának
szabályairól
-63/2006.(III.27.) Kormány rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
-1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról
-1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
-180/2005.(IX. 9.)Kormányrendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes
költségmentesség megállapításáról
-1996.évi LV. tv. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
-1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
-1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekűadatok nyilvánosságáról
-1992. évi LXVI. tv. (Nytv.) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
-2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárás szabályairól
-1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
-A telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelőés egyes
szolgáltatótevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól
-210/2009.(IX.29.) Kormány rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
-239/2009. (X.20.) Kormányrendelet a szálláshely

-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely
-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
-70/2003.(VI.27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
-346/2008.(XII.30.) kormányrendelet a fásszárú növények védelméről.
-A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és az egyes
szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról rendelkező 32/2005.(X.21.) PM rendelet
-29/2010.(XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
Az adóigazgatásban alkalmazott ágazati jogszabályok:
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
-1990. évi C. törvény a helyi adókról
-1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
-1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
-2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
-1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
-1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
-180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes
költségmentesség megállapításáról
-13/1991. (V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
-35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
-bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
-44/2004. (XII.20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenőrzésének részletes szabályairól
-1991. évi IL. Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
-2/1968. (I.24.) IM rendelet a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló
körülmények igazolásáról

