
 

ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 

Jogi és Koordinációs Főosztály  

 

Magyarország Alaptörvénye 

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

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

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

2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 

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

kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

2011. CVI. törvény a  Közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint  az egyéb 

törvények módosításáról  

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

2011. évi CLXXXIII. törvény a szakképzésekről 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2012. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

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

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat 

készítésének szabályairól 

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

követelményeiről 

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a 

minősített adatok kezelésének rendjéről 



161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a 

rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól 

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

83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam 

által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 

kijelöléséről 

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 

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

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

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

27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési 

szoftverekkel szemben támasztott követelményekről 

7/2015. (II. 31.) MVM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szerezeti és működési 

szabályzatáról 

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 

 

Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai Osztály tevékenységére vonatkozó 

ágazati jogszabályok 

 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

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

2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 

 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

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

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 



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

szünetről, a közszolgálati tisztviselők és a munkáltatót terhelő egye kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről 

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

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

illetménypótlékokról 

97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról. 

valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről 

 

Koordinációs és Szervezési Osztály tevékenységére vonatkozó jogszabályok 

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről  

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról  

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet közúti közlekedés szabályairól 

60/1992. (IV. 1.) Korm. a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 

erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról  és véleményezéséről 

25/2003. (VI. 13.) ESZCSM rendelet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési 

előírásairól 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 

9/2007. (II. 6.) IRM rendelet az anyakönyvi szakvizsgáról 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról, 

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



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

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

14/2012. (V. 11.) számú KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Gazdálkodási 

Keretszabályzatáról (a hivatali, valamint a saját tulajdonú gépjárművek hivatali célú használatát, 

üzemeltetését, elszámolási rendje) 

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi 

hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai 

továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 

kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 

44/2015. (XI. 2.) MVM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, 

ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, 

valamint az éves statisztikai összegezésről 

46/2015. (XI. 2.) MVM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók előzetes 

regisztrációjáról 

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

 

 


