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A jogszabály típusa 

 

A jogszabály típusa 
Törvények 

 

1992. évi XXXIII. törvény 

 

a közalkalmazottak jogállásáról 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.362442 

 
2021. évi XC. törvény 

Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről 

 
https://njt.hu/jogszabaly/2021-90-00-00  

2013. évi L. törvény 
az állami és önkormányzati szervek 
elektronikus információbiztonságáról 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160206.362551 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.364476 

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

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.362143 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.362560 

2007. évi CLXXXI. 
törvény 

a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111994.338487 

2000. évi C. törvény a számvitelről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=49554.357202 

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

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23938.361884 

2011. évi CLXXV. törvény 

az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.361245 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142941.361249 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.360623 

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18998.328103 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139819.348416 
Rendeletek 

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

a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről 

 

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143099.363307 
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368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 

az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról 

 https://njt.hu/jogszabaly/2011-368-20-22 
 

67/2008. (III. 29.) Korm. 
rendelet 

a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 

 

 
 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=118196.322372 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 

a 2014–2020 programozási időszakra 
rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról 

 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=171984.358572 

258/2021. (V.20.) Korm. 
rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakra 
rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról  https://njt.hu/jogszabaly/2021-258-20-22  

272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 

a 2014–2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről 

 

 
 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172361.363332 

256/2021. (V.18.) Korm. 
rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről  https://njt.hu/jogszabaly/2021-256-20-22  

60/2014. (III. 6.) Korm. 
rendelet 

a támogatásból megvalósuló fejlesztések 
központi monitoringjáról és 
nyilvántartásáról 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167915.361152 

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

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158295.360096 

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

az államháztartásban felmerülő egyes 
gyakoribb gazdasági események kötelező 
elszámolási módjáról 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163003.360097 

335/2005. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 

a közfeladatot ellátó szervek 
iratkezelésének általános követelményeiről 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=96458.360270 

 
182/2022. (V.24.) Korm. 

a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről 

 
https://njt.hu/jogszabaly/2022-182-20-22  
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rendelet 

98/2012. (V. 15.) Korm. 
rendelet 

a határon túli költségvetési támogatások 
sajátos szabályairól 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148640.359176 

 

350/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 

a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142946.261455 

51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet 

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110207.347937 

152/2005. (VIII. 2.) Korm. 
rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=95664.356539 

 
15/2019. (XII.7.) PM rendelet 

 
a kormányzati funkciók és államháztartási 
szakágazatok osztályozási rendjéről 

 

 
 
https://njt.hu/jogszabaly/2019-15-20-53  

58/2015. (XII. 30.) EMMI 
rendelet 

a fejezeti kezelésű előirányzatok és 
központi kezelésű előirányzatok 
kezeléséről és felhasználásáról 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=193413.363337 

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 

 

 

 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.363126 

 
25/2020. (XII.31.) EMMI 
utasítás 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezeti kezelésű előirányzatainak 
gazdálkodási, kötelezettségvállalási és 
utalványozási szabályzatáról 

 

 
 
https://njt.hu/jogszabaly/2020-25-B0-5H  

24/2012. (IV. 25.) KIM 
rendelet 

a civil szervezetek információs 
rendszeréről 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148293.348749 
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Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
2022. június 23. napján hatályba 
lépett Szervezeti és Működési 
Szabályzata 

 

 
 
https://emet.gov.hu/app/uploads/2022/08/SZMSZ_II_2
18_2022_KGFHAT_22_06_24.pdf  

9/2006. (V. 9.) NKÖM 
rendelet 

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi 
XXIII. törvény végrehajtásáról 

 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=101930.333121 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE 

a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) 

 

 

 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj 

 

136/2018. (VII. 25.) Korm. 
rendelet 

 egyes kormányrendeletek technikai 
deregulációjáról  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209581.357157  
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