
A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó

ágazati jogszabályok

Koordinációs és Jogi Osztály

 1995. évi  LXVI.  törvény a köziratokról,  a közlevéltárakról  és a magánlevéltári
anyag védelméről

 2003.  évi  CXXV.  törvény  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség
előmozdításáról

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről

 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 9/2011.  (II.  15.)  Korm.  rendelet  a  vis  maior  támogatás  felhasználásának

részletes szabályairól

 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet a kormányzati stratégiai irányításról

 86/2019.  (IV.  23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
valamint a járási (főváros kerületi) hivatalokról

 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről

 3/2020.  (II.  28.)  MvM  utasítás  a  Miniszterelnökség  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatáról

 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes
Iratkezelési Szabályzatáról

 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról

 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
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 a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 

 86/2019.  (IV.  23.)  Korm.  rendelet  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és
statisztikai  adatgyűjtésre,  a  közszolgálati  alkalmazottak  és  a  munkavállalók
személyi  irataira  vonatkozó  szabályokról,  valamint  a  kormányzati  igazgatási
szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

 88/2019.  (IV.  23.)  Korm.  rendelet  a  kormányzati  igazgatási
létszámgazdálkodásról,  valamint  a  kormányzati  igazgatási  szerveket  és  azok
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

 89/2019.  (VI.  23.)  Korm.  rendelet  a  kormányzati  igazgatási  szerveknél
foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről 

 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

Projekt Osztály

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről

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

 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 2000. évi C. törvény a számvitelről

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 2015. évi CXLIII törvény a közbeszerzésekről

 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról

 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított  közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokról
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 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  az  államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról

 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

 247/2014.  (X.1.)  Korm.  rendelet  a  Nemzeti  Kommunikációs  Hivatalról  és  a
kormányzati  kommunikációs  beszerzések  központosított  közbeszerzési
rendszeréről

 272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  a  2014-2020  programozási  időszakban  az
egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának
rendjéről

 308/2015.  (X.  27.)  Korm.  rendelet  a  Közbeszerzési  eljárás  eredményeként
megkötött  szerződések  teljesítésének  és  módosításának  Közbeszerzési
Hatóság által végzett ellenőrzéséről

 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról

 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről

 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági
és  a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás
meghatározásának módjáról

 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz  kapcsolódó  tervezői  és  mérnöki  szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól

 323/2015.  (X.  30.)  Korm.  rendelet  az  egyes  közbeszerzési  tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

 459/2016.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  a  közbeszerzési  értékhatárok  alatti  értékű
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

 242/2017.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  az  elektronikus  közbeszerzés  részletes
szabályairól

 257/2018.  (XII.  18.)  Korm.  rendelet  a  felelős  akkreditált  közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről

 301/2018.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  a  Nemzeti  Hírközlési  és  Informatikai
Tanácsról,  valamint  a  Digitális  Kormányzati  Ügynökség  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  és  a  kormányzati  informatikai  beszerzések  központosított
közbeszerzési rendszeréről

 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

 14/2004.  (VIII.  13.)  TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes  rendelet  a  strukturális
alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb
gazdasági események kötelező elszámolási módjáról

 44/2015.  (XI.  2.)  MvM  rendelet  a  közbeszerzési  tervpályázati  hirdetmények
feladásának,  ellenőrzésének  és  közzétételének  szabályairól,  a  hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
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 45/2015.  (XI.2.)  MvM  rendelet  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 5/2016.  (III.  23.)  BM  utasítás  az  európai  uniós  és  nemzetközi  forrásból
megvalósított projektek monitoringjáról és egyes kapcsolódó feladatokról

 19/2016. (IX.14.) HM rendelet a védelmi és biztonsági beszerzések tekintetében
alkalmazandó  hirdetményekről,  valamint  azok  feladásának  és  közzétételének
szabályairól, a bírálati összegezések mintáiról és a beszerzések éves statisztikai
összegezéséről
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