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JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 
 

Magyar jogszabályok  

Sorszám 
Jogszabály 

száma 
Jogszabály címe Rövid leírása 

01 
2013. évi CXXIV. 
törvény 

Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról 

a Magyar Köztársaság éves pénzügyi-gazdasági tervét 
tartalmazza a központi költségvetés, a társadalombiztosítási 
alapok és az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozóan; 

02 

2013. évi CCXXII. 
törvény 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvénynek a tagállamok költségvetési 
keretrendszerére vonatkozó követelményekről 
szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével 
összefüggő módosításáról 

célja az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való 
áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak 
megteremtése az EU tagállamok költségvetési keretrendszerére 
vonatkozó követelményeknek megfelelően; 

03 
2013. évi CLXV. 
törvény 

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a 
panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint 
kötelesek elintézni; 

04 
2013. évi CXLIV. 
törvény 

Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról 

a Magyar Köztársaság éves pénzügyi-gazdasági tervét 
tartalmazza a központi költségvetés, a társadalombiztosítási 
alapok és az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozóan; 

05 
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és civil 

szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi 
viszonyait szabályozza; 

06 
2012. évi CLXXXVIII. 
törvény 

A köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről 

szabályozza minden gyermek számára az azonos esélyeket 
nyújtó köznevelési rendszer érdekében, a törvényesen és 
átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul 
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biztosító állam működési feltételeinek a megteremtését, a 
köznevelési feladatellátás szakmai színvonalának emelését, 
egységességét, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb 
intézményfenntartást; 

07 

2012. évi CLXXXV. 
törvény 

A hulladékról szabályozza a környezet és az emberi egészség védelmét, a 
környezetterhelés mérséklését, a természeti erőforrásokkal 
való takarékos gazdálkodást, az erőforrás-felhasználás 
hatásainak csökkentését hatékonyságának javítását, továbbá a 
hulladékképződést, illetve a képződő hulladék káros hatásainak 
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének 
csökkentését, továbbá a használt termékek újra használatát, a 
fogyasztási láncban szereplő anyagok termelési-fogyasztási 
körforgásban tartását, valamint a hulladék minél nagyobb 
arányú anyagában történő hasznosítását; 

08 

2012. évi XLI. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról Magyarország gazdasági fejlődésének és az állampolgárok 
életminőségének meghatározó eleme a közösségi közlekedési 
szolgáltatások rendszere, melynek szabályozását és rendszerét 
tartalmazza; 

09 

2012. évi XCIII. 
törvény 

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról 

az Országgyűlés a Jó Állam kialakítása érdekében, a 
törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat 
maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a 
megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer 
megújítása, hatékonyságának további növelése és a 
struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében alkotta meg ezt a 
törvényt; 

10 2012. évi XC. törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az 
emberi élet- és vagyonbiztonság, valamint a természeti és 
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épített környezet levegőtisztaságának védelme, a 
klímavédelem, az energiahatékonyság és a károsanyag-
kibocsátás csökkentése érdekében kialakított kéményseprő-
ipari közszolgáltatás hatékony működésének megteremtése 
érdekében a szabályozást; 

11 

2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja meg a 
vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint, 
tekintettel a munkáltató és a munkavállaló gazdasági, valamint 
szociális érdekeire; 

12 

2011. évi CLXXXIX. 
törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer 
részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok 
megvalósításához, elősegítik a jogszabályi kötelezettségek 
teljesítését, ennek szabályozását fejti ki a törvény; 

13 

2011. évi CLXXXVII. 
törvény 

A szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és 
elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve 
érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális 
és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt 
alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő 
szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az 
Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához 
való jog érvényesülése céljából alkotta meg az Országgyűlés a 
törvényi szabályozást; 

14 

2011. évi CLXXIX. 
törvény 

A nemzetiségek jogairól Magyarország védelemben részesíti a nemzetiségeket, 
biztosítja saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az 
anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát, 
kollektív részvételüket a közéletben, elősegíti a kulturális 
autonómiájuk megvalósulását, garantálja a valós közösségeik 
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önigazgatáshoz, önkormányzatisághoz való jogát; 

15 
2011. évi CXCV. 
törvény 

Az államháztartásról  az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való 
áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak 
megteremtését szabályozza; 

16 

2011. évi CXCIV. 
törvény 

Magyarország gazdasági stabilitásáról az ország gazdasági stabilitása és a költségvetési 
fenntarthatóságának biztosítása érdekében, a központi 
költségvetésről szóló törvény megalapozottságának független 
vizsgálatáról, valamint az államadósság csökkentésének 
elősegítése céljából az Alaptörvény végrehajtásáról szól; 

17 
2011. évi CXC. 
törvény 

A nemzeti köznevelésről kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 
leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás melynek 
lehetőségeit és szabályozását foglalja össze a törvény; 

18 

2011. évi CVIII. 
törvény  

A közbeszerzésekről szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz 
kapcsolódó jogorvoslat szabályait a közpénzek ésszerű és 
hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása érdekében; 

19 
2011. évi CVI. törvény A közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról 

szabályozza az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek 
megteremtését és a munkaképes lakosság munkához 
juttatását, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítését; 

20 

2011. évi LXVI. 
törvény 

Az Állami Számvevőszékről szabályozza a közpénzek kezelésének, felhasználásának, 
valamint a nemzeti vagyon kezelésének, védelmének és 
hasznosításának ellenőrzése érdekében az Alaptörvény 
végrehajtását, az Alaptörvény Állami Számvevőszékre 
vonatkozó 43. cikk (4) bekezdése alapján; 



5 

Sorszám 
Jogszabály 

száma 
Jogszabály címe Rövid leírása 

21 
2011. évi CXCIX. 
törvény 

A közszolgálati tisztviselőkről szabályai segítik a tisztviselőket a hivatalukhoz méltó, 
kötelességtudatos magatartás tanúsításában, a feladatok 
kereteit és annak megfelelő ellátását szabályozza; 

22 

2011. évi CXCVI. 
törvény 

A nemzeti vagyonról a nemzeti vagyonnak a közérdek és a közösségi szükségletek 
céljára történő hasznosítása, a természeti erőforrások 
megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és védelme az 
Alaptörvény végrehajtására alkotta a törvényt; 

23 

2011. évi CXII. 
törvény 

Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

szabályozza a személyes adatok védelmét, valamint a 
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 
és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető 
jogokat  

24 

2011. évi LVII. 
törvény 

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba 
történő befizetésekhez kapcsolódó 
kedvezmények megalkotásáról és az Alap 
létrehozásával kapcsolatos 
törvénymódosításokról 

szabályozza az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba 
történő befizetések ösztönzését és az az Alap létrehozásával 
kapcsolatos törvényi környezet biztosítását; 

25 
2010. évi XLIII. 
törvény 

A központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról 

szabályozza a központi államigazgatási szervek szervezetét, 
jogállását Kormány tagja és az államtitkárok jogállását, 
feladatkörét, javadalmazását; 

26 

2007. évi CLXXXI. 
törvény 

A közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról (Knyt.) 

szabályozza a közpénzekből származó források felhasználását, 
felhasználásáról döntő intézményrendszer átlátható 
működését, közpénzekből származó források felhasználását és 
befektetésével megvalósuló fejlesztéseket; 

27 
2006. évi CXXXIII. 
törvény 

A fővárosi önkormányzat és a kerületi 
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról 

szabályozza a fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti 
forrásmegosztás normatív módszereit; 
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28 

2006. évi LIX. törvény  Az államháztartás egyensúlyát javító 
különadókról 

szabályozza a költségvetés egyensúlyának javítása érdekében 
az általános adófizetési kötelezettséget meghaladó 
közteherviselésre képes adófizetők szolidaritására alapozott 
különadó- és járulékfizetési kötelezettséget; 

29 
2004. évi I. törvény A sportról szabályozza az emberek sporthoz való jogát, a test művelését, a 

sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos céljának tekinti; 

30 

2003. évi CXXV. 
törvény 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 

hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, 
hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség; 

31 
2003. évi XCII. 
törvény 

Az adózás rendjéről az adózás rendjét, eljárás törvényességét és eredményességét, 
adózók és az adóhatóság jogainak és kötelezettségeinek 
egységességét szabályozza; 

32 
2001. évi LXIV. 
törvény 

A kulturális örökség védelméről a kulturális örökség elemeire, valamint az ezekkel kapcsolatos 
minden tevékenységre, személyre és szervezetre terjed ki 

33 
2000. évi C. törvény A számvitelről azokat a számviteli szabályokat tartalmazza, amelyek alapján a 

piac szereplőinek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és 
azok alakulásáról objektív információk nyerhetőek; 

34 
2000. évi II. törvény Az önálló orvosi tevékenységről a gyógyító orvost terhelő felelősséget, e munka elismerését, az 

orvostársadalom helyzetét, ezáltal a betegellátás színvonalának 
javítása érdekében elvárt feladatokat szabályozza; 

35 
1999. évi XLIII. 
törvény 

A temetőkről és a temetkezésről szabályozza az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését 
és ápolását, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti 
rendeltetésének érvényesítését, valamint a temető és 
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temetkezési kultúra fejlesztését; 

36 

1998. évi XXVIII. 
törvény 

Az állatok védelméről és kíméletéről elősegíti az állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek 
felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód 
érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének 
alapvető szabályait; 

37 

1997. évi LXXVIII. 
törvény 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szabályozza az épített környezet alakításával és védelmével 
kapcsolatos alapvető követelményeket, eszközöket, jogokat és 
kötelezettségeket, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokat, 
hatásköröket és hatósági jogköröket; 

38 
1997. évi XV. törvény Önkormányzatok Európai Chartája a helyi önkormányzat fogalmát, jogállását, feladatkörét, 

felügyeletét, jogait és kötelezettségeit szabályozza; 

39 

1997. évi XXXI. 
törvény 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 

az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét 
ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott 
ellátásokkal és intézkedésekkel segítsék a gyermekek 
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a 
szülői kötelességek teljesítését, a hiányzó szülői gondoskodás 
pótlását, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését foglalja össze; 

40 

1997. évi CLIV. 
törvény 

Az egészségügyről szabályozza a betegek jogainak védelmét, a betegek személyes 
szabadságának és önrendelkezési jogának kizárólag az 
egészségi állapota által indokolt esetben történő, és e 
törvényben meghatározott esetekben való korlátozását; 

41 
1996. évi XXV. 
törvény 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról 

a helyi önkormányzatok fizetőképességének helyreállítása, a 
hitelezők követeléseinek vagyonarányos kielégítése és a helyi 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1458&srcid=ol8142
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1458&srcid=ol8142
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önkormányzatok kötelező feladatainak az adósságrendezési 
eljárás alatti folyamatos teljesítését szabályozza; 

42 
1995. évi LXVI. 
törvény 

A köziratokról, a közlevéltárakról és 
magánlevéltári anyag védelméről 

szabályozza a levéltári anyagok védelmét, gyarapítását, iratok 
kezelését, védelmét, iratok levéltárba adását, iratok kezelését, 
köz- és magánlevéltárak jogállását; 

43 

1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a szociális biztonság megteremtését és megőrzését határozza 
meg, az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésének garanciáit szabályozza; 

44 

1992. évi XXXII 
törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, 
valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: 
munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 
ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára 
terjed ki; 

45 

1990. évi C. törvény A helyi adókról szabályozza a helyi önkormányzatok önálló gazdálkodásának a 
megteremtését, helyi adók típusainak meghatározását, 
adókötelezettség keletkezését, megállapítását, megszűnését a 
helyi adók egyes típusainál; 

46 

1990. évi LXXXVII. 
törvény 

Az árak megállapításáról az árakra vonatkozó közvetlen kormányzati beavatkozást 
határozza meg ott, ahol a tisztességtelen piaci magatartás 
tilalmáról szóló törvényben foglaltak nem elégségesek a káros 
versenykorlátozás és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés 
megakadályozására; 

47 1990. évi C. törvény A helyi adókról a helyi adóztatás kiemelkedő jelentőségét mérlegelve a 
települési önkormányzat önálló gazdálkodásában a helyi 
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adókat és a helyi adózás rendjét szabályozza; 

48 

1990. évi XCIII. 
törvény 

Az illetékekről szabályozza az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos 
hozzájárulást, valamint az önkormányzatok saját bevételi 
forrásának gyarapítása érdekében az illetékek alapvető 
szabályait, továbbá az igazgatási és bírósági szolgáltatások 
díjának megállapítását; 

49 
1959. évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) az állampolgárok, az állami, önkormányzati, gazdasági és civil 

szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi 
viszonyait szabályozza; 

50 

513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a 
helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről 

szabályozza a gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont 
nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosító nevelőszülők, 
speciális nevelőszülők és különleges nevelőszülők, valamint az  
átmeneti gondozás keretében teljes körű ellátást biztosító 
helyettes szülők, a nevelőszülői hálózatot működtető állami, 
egyházi és nem állami szervek, gyermekotthonok, területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, és a helyettes szülői 
hálózatot vagy az önálló helyettes szülői ellátást működtető 
gyermekjóléti szolgálatok, települési önkormányzatok, 
egyházi és nem állami szervek működését; 

51 
10/2013. (I. 21.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről a teljesítményértékelés ajánlott elemeihez kapcsolódó 
követelmények megállapítását, értékelését, illetve mérését, 
továbbá a minősítését foglalja magába; 

52 

273/2012. (IX. 28.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről a közigazgatási szervekre, továbbá az e szerveknél 
foglalkoztatott kormánytisztviselőkre és köztisztviselőkre, 
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, a nyilvántartásba 
vett továbbképzési programmal rendelkező 
képzőintézményekre, továbbá a személyügyi központra terjed 
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ki; szabályozza kormánytisztviselő, köztisztviselő 
továbbképzését; 

53 

249/2012. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról 

közigazgatási szervek és az ott foglalkoztatott kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók, valamint a közszolgálati 
jogviszonyban állók juttatásait és egyes illetményeit és azok 
fajtáit, elérhetőségeit szabályozza; 

54 
229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
értelmében szabályozza a köznevelés információs rendszerének 
létrehozását és működtetését; 

55 
119/2012. (VI. 26.) 
Korm. rendelet 

A helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól 

a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja 
a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét, célja, hogy 
a helyi önkormányzatok jogszerű működésének biztosítása; 

56 

10/2013. (III. 13.) 
NGM rendelet 

Az elemi költségvetésről magában foglalja a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat 
kiemelt előirányzatokon belül tételenként részletezve és a 
költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának 
összetételét; 

57 
38/2013. (IX. 19.) 
NGM rendelet 

Az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról 

az egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolásának könyvelési tételeit, az elszámolás módját e 
rendelet 1. melléklete állapítja meg; 

58 
36/2013. (IX. 13.) 
NGM rendelet 

Az államháztartás számvitelének 2014. évi 
megváltozásával kapcsolatos feladatokról 

szabályozza a 2013. évről készített beszámoló mérlegét az e 
rendeletben foglaltak alapján való átrendezését és az alapján 
rendező mérleg elkészítését; 

59 
78/2012. (XII. 28.) BM 
rendelet 

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári 
tervének kiadásáról 

az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervét e rendelet 
melléklete tartalmazza; hatálya a főpolgármesteri hivatalra, a 
polgármesteri hivatalra, a megyei önkormányzati hivatalra, a 
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közös önkormányzati hivatalra, a társult képviselő-testületek 
közös hivatalára és a nemzetiségi önkormányzat hivatalára; 

60 

45/2012. (III. 20.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 
közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi 
nyilvántartásra, a közszolgálati 
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai 
adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 
vonatkozó egyes szabályokról 

a közigazgatási szerv – az általa foglalkoztatott közszolgálati 
tisztviselő írásbeli kérelmére – a közszolgálati tisztviselő olyan 
adatait is kezelheti, amelyek átadására törvény a közszolgálati 
tisztviselőt nem kötelezi; szabályozza, hogy ezen adatok csak a 
közszolgálati tisztviselő által megjelölt célra használhatók fel, 
illetve csak hozzájárulásával továbbíthatók más szerv részére; 

61 

31/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni 
fegyelmi eljárásról 

az eljárások közös szabályait és magának az eljárásnak a 
menetét szabályozza; e rendelet közigazgatási szervekre - ide 
nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt - és az ott 
foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, 
valamint a közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki; 

62 

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 

szabályozza a 2012. évi I. törvény Munka törvénykönyve 
értelmében a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó munka- és 
pihenőidőt, az igazgatási szünetet, a kötelezettségeket és a 
távmunkavégzést; 

63 

29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet 

A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól 

a rendelet hatálya a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
köztisztviselőkre és kormánytisztviselőkre (a továbbiakban 
együtt: közszolgálati tisztviselők) terjed ki. A rendelet 
melléklete szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-
testületének hivatalában az egyes feladatkörökhöz 
meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve 
szakirányú szakképesítések rendszerét; 
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64 

23/2012. (IV. 25.) KIM 
rendelet 

Az önkormányzati rendeleteknek és 
jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok részére történő 
megküldésének rendjéről 

szabályozza, hogy a jegyző a képviselő-testület által 
megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a 
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon 
kihirdetett önkormányzati rendeletet a kihirdetést követően a 
rendeletben meghatározott módon és időben küldi meg az 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak; 

65 
368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 

Az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló (Ávr.) 

a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben szereplő feladatok végrehajtásaként és 
részletesebb fogalom magyarázatként szolgáló rendelet; 

66 

4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendelet 

A 2007-2013 programozási időszakban az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának 
rendjéről 

a fejlesztéspolitikai intézményrendszerre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazza, szabályozza a Kormány és a 
Nemzeti Fejlesztési Bizottság feladatait, az ágazati fejlesztésért 
és az államháztartásért felelős miniszter feladatait, a 
monitoring bizottságok és a végrehajtási intézményrendszer 
működését, a tervezési és tervezés-támogatási folyamatot, 
támogatási szerződések létrejöttét, a támogatások pénzügyi 
lebonyolítási rendszerét, jogorvoslatot, támogatások 
felhasználásának ellenőrzését; 

67 
370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 

A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szabályozza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényben meghatározott szervezetek belső 
kontrollrendszerét és belső ellenőrzési tevékenységét; 

68 

212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 

Az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről 

szabályozza a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a 
közigazgatási és igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, az 
emberi erőforrások minisztere, a nemzetgazdasági miniszter, a 
nemzeti fejlesztési miniszter, a vidékfejlesztési miniszter, a 
külügyminiszter feladatait, jogállásukat, helyettesítésüket; 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=155434&srcid=ol8142
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=155434&srcid=ol8142
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69 
321/2009 (XII. 29.) 
Korm. rendelet 

A szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és 
ellenőrzéséről 

szabályozza a működési engedély kiadásának menetét, 
módosítását és visszavonását; 

70 

90/2008. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 

Az önkormányzat által szervezett közcélú 
foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő 
többlettámogatás igényléséről 

a többlettámogatás igénylésének részlet szabályait tartalmazza, 
valamint egy adatlap-mintát a települési önkormányzat által 
szervezett közcélú foglalkoztatással összefüggő előirányzat-
módosítás igényléséhez; 

71 

226/2006. (XI. 20.) 
Korm. rendelet 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény értelmében szabályozza a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítását és országos nyilvántartását; 

72 
318/2005. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról 

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira vonatkozóan a 
„Lebonyolítási számla” elnevezés helyett „Elszámolási számla” 
elnevezést kell alkalmazni; 

73 
294/2005. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 

A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 
90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról 

szabályozza a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
forrásainak működtetését, felhasználását, kezelését és 
ellenőrzését; 

74 
145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról 

szabályozza a temetkezési szolgáltatások és a temetkezési 
hellyel kapcsolatos eljárásokat; 

75 

149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet 

A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény értelmében, szabályozza a gyámhatóságok 
működését, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások 
folyamatát; 

76 29/1993. (II. 17.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szabályozza az állami fenntartók által fenntartott személyes 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=103639&srcid=ol7745
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=103639&srcid=ol7745
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=3479&srcid=ol8142
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=3479&srcid=ol8142
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58103&srcid=ol8142
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=58103&srcid=ol8142
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Korm. rendelet ellátások térítési díjáról gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért 
(a továbbiakban együtt: ellátás) fizetendő térítési díjak 
megállapítását, abban az esetben is alkalmazni kell, ha az 
egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását a települési 
önkormányzattól vagy a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóságtól az Szt. VI. fejezetében meghatározottak 
szerint ellátási szerződésben átvállalja vagy jogszabály alapján 
ahhoz támogatást vesz igénybe; 

77 

1/2000. (I.7.) SzCsM. 
rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről 

szabályozza a személyes gondoskodás biztosítását, mely során 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban részesülő 
személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek, erre 
nézve a rendelet tartalmazza a megfelelő működését az adott 
intézménynek és a feladatok ellátásának megfelelő elvégzését;  

78 

9/2000. (VIII. 4.) 
SzCsM rendelet 

A személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 

a rendelet hatálya kiterjed valamennyi személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézményben dolgozó személy 
továbbképzésével és szakvizsgával kapcsolatos mindennemű 
szabályozására; 

79 

9/1999. (XI. 24.) 
SzCsM rendelet 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről 

a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, a szociális 
intézményt fenntartó, valamint a regionális, egyházi 
módszertani intézmény a szociális ellátás igénybevételének 
feltételeiről, az eljárásról az ellátást igénybe vevőt tájékoztatni 
köteles, ennek részleteit szabályozza; 

80 

15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

szabályozza a gyermek gondozását, nevelését, felügyeletét 
közvetlenül végző személynek, illetve intézménynek a 
személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok 
tiszteletben tartását; 
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81 

13/1991. (V. 21.) PM 
rendelet 

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó 
adó és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról 

szabályozza a települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a 
továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését 
és elszámolását; 

82 

1071/2013 (II.21.) 
Korm. határozat 

Az Államreform Operatív Program 2011-2013. 
időszakra szóló akciótervének módosításáról, 
az Államreform Operatív Program 
tartaléklistájáról 

megállapítja az Államreform Operatív Program 2011–2013. 
évekre szóló akciótervét, nevesíti és hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform 
Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződéseket 
megkösse az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akciótervének kiemelt projektjei esetében, továbbá 
megállapítja az Államreform Operatív Program 2011–2013. 
évekre szóló akciótervének tartaléklistáját; 

83 

26/2012. (X. 24.) NFM 
utasítás 

Az egységes működési kézikönyvről szabályozza az akciótervek elkészítését, értékelését, 
jóváhagyását, stratégiai környezet vizsgálatát, akcióterv 
módosítását, többlet-kötelezettségvállalást, pályázati 
felhívások elkészítését, pályázatok kezelését, adminisztrációját, 
a keletkezett iratok kezelését, szakmai értékelését, 
pályázatokkal kapcsolatos költségek, kifizetések kezelését, 
EMIR használatát, hiánypótlást és a tartalmi értékelést; 
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Az Európai Közösség vonatkozó jogszabályai és dokumentumai  

Sorszám Jogszabály címe, rövid leírása 

01 
Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (2006. július 5.) 

02 
A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

03 
A Bizottság 1828/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló (2006. december 27.) 

04 Maastrichti Szerződéshez csatolt Szociálpolitikai Megállapodás 

05 Fehér Könyv az európai kormányzásról (2001) - Európai Bizottság 

06 
A döntéshozatalban való állampolgári részvétel jó gyakorlatának kódexe”, melyet az Európa Tanács kezdeményezésére szervezett 
Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciáján fogadták el 2009. október 1.-én 

07 A Tanács 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről 

08 
A Bizottság 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az 
euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről 
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