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A minisztérium feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök 

 

Magyarország Alaptörvénye 

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

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

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

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 

az államtitkárok jogállásáról 

2010. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról 

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról 

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 

2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól 



2 

 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

1990. évi C. törvény a helyi adókról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 

2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói 

tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

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

 

5/2013. (III. 8.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter rendelkezése alatt álló központi 

kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről 

3/2013. (II. 15.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2013. 

évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről 

46/2012. (XII. 21.) NGM utasítás pénzügyi jogok biztosának kinevezéséről 

39/2012. (XI. 23.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési 

Szabályzatáról 

37/2012. (XI. 23.) NGM utasítás a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási 

számának képzéséről 

32/2012. (X. 27.) NGM utasítás az eseti személyszállítási feladatok igénybevételéről szóló 

szabályzatról 

29/2012. (X. 9.) NGM utasítás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a jogszabályok előkészítésében 

való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben, a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének 

szabályairól 

28/2012. (X. 9.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációs 

tevékenységének, továbbá a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről, valamint az Ügyfélszolgálati Információs Irodáról 

24/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium esélyegyenlőségi 

tervéről 

23/2012. (VIII. 24.) NGM utasítás a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi pénzkezelési 

szabályzatáról 

21/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettségvállalási és 

utalványozási szabályzatáról 

14/2012. (VI. 8.) NGM utasítás az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe 

tartozó forgalmazási követelmények tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek 

kijelöléséhez kapcsolódó hatósági döntéseket előkészítő kijelölési bizottságról 

13/2012. (VI. 8.) NGM utasítás a Magyarország védelmi és biztonsági érdekeit érintő, külön 

jogszabályokban meghatározott egyedi eljárások szerinti beszerzésekhez kapcsolódóan a 

Nemzetgazdasági Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos 

eljárási rendről 

11/2012. (IV. 25.) NGM utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének 

rendjéről 

7/2012. (III. 22.) NGM utasítás a nemzetgazdasági miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó 

szervek kormányügyeleti rendszerben teljesítendő jelentési kötelezettsége rendjéről, és a 

jelentési kötelezettség körébe tartozó biztonsági kihívást jelentő helyzetek jegyzékéről 

5/2012. (III. 9.) NGM utasítás a fejezetet irányító szerv vezetőjének hatáskörébe utalt jogok 

gyakorlásáról 

1/2012. (IV. 5.) NGM KÁT utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Közszolgálati 

Szabályzatáról 

35/2011. (XI. 10.) NGM utasítás a protokoll, a reprezentáció, a fordítás és a tolmácsolás 

igénylésének rendjéről 

34/2011. (X. 7.) NGM utasítás a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről 

27/2011. (VIII. 25.) NGM utasítás a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének a 

nemzetgazdasági miniszter által felhasználható kerete terhére nyújtott támogatások 

felhasználásával összefüggő szakmai és pénzügyi feladatok ellátásának rendjéről 
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22/2011. (VI. 30.) NGM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjéről 

19/2011. (V. 27.) NGM utasítás a nemzetközi és egyéb külföldi pénzügyi intézményekkel 

való együttműködés eljárási rendjéről 

9/2011. (III. 4.) NGM utasítás a választható, béren kívüli juttatásokról 

8/2011. (II. 25.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium szociális támogatási 

rendszeréről 

3/2011. (I. 14.) NGM utasítás a minisztérium lakáscélú támogatási rendszeréről 

1/2011. (I. 14.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium beszerzéseinek 

szabályozásáról 

4/2010. (X. 5.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


