
 

                                                           

 

A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály  

feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó vonatkozó  

jogszabályok listája 

 

 

Koordinációs és Szervezési Osztály 

 

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

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

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

 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről 

 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 

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

 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(főváros kerületi) hivatalokról 

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

Szabályzatáról 

 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 

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

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

 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről 

 

 

 

Humánpolitikai és Jogi Osztály 

 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

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

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 



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

 1/2014. (VII. 23. MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

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

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről 

 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, 

valamint a távmunkavégzésről 

 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 

szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra és 

közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról 

 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról 

 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről 

 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet az állami tisztviselők képesítési előírásairól 

 10/2013.(VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről 

 

 


