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Jogállás 
 
• Magyarország Alaptörvénye 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV 
 
• 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400040.TV 
 
• 2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600065.TV 

 
• 354/2020. (VIII. 3.) KE határozat a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében 

való megerősítéséről 
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&e
v=2020&szam=181 

 
• 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak 

jogállásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900107.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkey
word%3D%2522k%25C3%25BCl%25C3%25B6nleges%2520jog%25C3%25A1ll%25C3
%25A1s%25C3%25BA%2522 

 
 

Jogviszony 
 
• 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100199.TV 
 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200033.TV 
 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV 
 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV 
 
• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900042.TV 

 
• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV 
 
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV 
 
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV 
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• 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700152.tv 

 
• 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100202.tv 

 
• 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc 

Testületről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200086.kor 

 
• 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, 
illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100084.kor 
 
• 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500275.KOR 
 
• 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi 

kiküldetésről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200172.kor 

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

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200029.kor 
 
• 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100174.kor 
 
• 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800035.KOR 
 
• 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 

szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati 
eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint 
a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700406.KOR&timeshift=20170101&txtreferer
=00000003.TXT 

 
• 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 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1200030.KOR 
 
• 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200031.kor 
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• 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 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200045.KOR&timeshift=20180101&txtreferer
=A1000335.KOR 

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

és egyes illetménypótlékokról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200249.kor 

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

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200273.kor 
 
• 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar 

Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az 
akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500004.KOR 
 
• 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100012.KOR 
 
• 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a 

Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400224.kor 

 
• 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, 

valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a 
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0800271.kor 
 
• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900050.eum 

 
• 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának 

szabályairól 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400015.ngm 

 
 

Jogalkotás 
 
• 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000130.TV 
 
• 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000131.tv 
 
• 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900061.irm 
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Polgári jog, cégek, intézmények 
 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 
 
• 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100096.TV 

 
• • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100181.tv 

 
• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800015.nm 
 
 

Pénzügy, államháztartás, költségvetés, közbeszerzés 
 
• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100195.TV 
 
• 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700106.TV 
 
• 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100196.tv 
 
• 2000. évi C. törvény a számvitelről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV 
 
• 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900071.tv 
 
• 2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000090.tv 
 
• 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700053.TV 

 
• 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100093.tv 

 
 
• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV 
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• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100368.KOR 

 
• 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100370.kor 

 
• 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 

központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400168.KOR 

 
• 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható 

eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700257.KOR&timeshift=20170101&txtreferer
=00000003.TXT 

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

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.KOR 
 
• 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok 

osztályozási rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900015.pm 

 
• 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 

tevékenységről 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM&timeshift=20160625&txtreferer
=00000001.txt 

 
 

Kutatás, fejlesztés innováció, oktatás, képzés, kultúra 
 
• 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400076.TV 
 
• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV 
 
• 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100100.tv 
 
• 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 

működtetésének és felhasználásának szabályairól 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400380.kor 

 
• 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 
közreműködők kijelöléséről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300501.kor 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700257.KOR&timeshift=20170101&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700257.KOR&timeshift=20170101&txtreferer=00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300004.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900015.pm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM&timeshift=20160625&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600014.MVM&timeshift=20160625&txtreferer=00000001.txt
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400076.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100100.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400380.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300501.kor
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https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor 
 
• 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes 

kérdéseiről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200019.kor 

 
• 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500087.kor 

 
• 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300024.kor 
 
• 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR 
 
• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor 

 
• 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű 

területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900009.okm 

 

Adat-, iratkezelés, adatvédelem 
 
• Magyarország Alaptörvénye 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV 
 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 
 
• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 
 
• 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200066.TV 
 
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 

lakcímadatok kezeléséről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV 

 
 
• 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900155.tv 
 
• 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.tv 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200019.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500087.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300024.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200110.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900009.okm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200066.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500119.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0900155.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.tv
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• 2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének 
biztosításáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700101.tv 
 
• 2009. évi CXXXI. törvény az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való 

hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900131.TV 

 
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV 
 
• 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500125.TV 
 
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az 
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500305.kor 
 
• 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a 

minősített adat kezelésének rendjéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000090.kor 

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

követelményeiről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500335.kor 

 
• 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 

szükséges közzétételi mintákról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500018.ihm 

 
• 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 

tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500027.emm 
 
 

Önkényuralmi elnevezés 
 
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV 
 
• 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100181.tv 

 
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV 
 
 

Radioaktív és nukleáris anyagok 
 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700101.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900131.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500125.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500305.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1000090.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500335.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0500018.ihm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500027.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000185.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100181.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV
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• 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a lakosság természetes és mesterséges eredetű 
sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően 
mérendő mennyiségek köréről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500489.kor 
 
 

Egyebek 
 
• 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600155.tv 
 
• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV 
 
• 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200030.tv 
 
• 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV 
 
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV 
 
• 2013. évi CCXLI. törvény a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300241.tv 
 
• 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV 

 
• 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200017.kor 
 
• 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János 

Kutatási Ösztöndíjról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700156.KOR 

 
• 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR 
 
• 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési 

programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti 
alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700039.EMM 
• 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az Egészségügyi Tudományos Tanácsról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400028.emm 
 
• 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1600241.kor 
 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500489.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600155.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200030.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100062.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100179.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300241.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200017.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700156.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700039.EMM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400028.emm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1600241.kor
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• 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés 
használatának feltételrendszeréről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700029.KTM 
 
• 1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.tv 
 
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV 
 
• 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű 

közlemények magyar nyelvű közzétételéről 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100096.TV 

 
• 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról 

és nyilvántartásáról 
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700303.kor 

 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR 
 
 
2020. január 11-én hatályos szabályozás. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700029.KTM
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800027.tv
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500053.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100096.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700303.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR

