
Ágazati jogszabályok 

  

A minisztérium feladatát, alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:  

 

Magyarország Alaptörvénye (15-22. cikk) 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény  
 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 

(1-2. §)  
 

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

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény  
 

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény  
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény  
 

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

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

A miniszterelnök-helyettes kijelöléséről szóló 2/2010. (VI. 1.) ME rendelet  
 

A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat  
 

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű 

tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 

szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat  

 

Az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős 

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1141/2010. (VII. 2.) Korm. határozat  

 

Az EU Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 

1149/2010. (VII. 9.) Korm. határozat 

A Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért felelős 

kormánybiztos szóló 1406/2011. (XI. 29.) Korm. határozat 

Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 
 

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes koncepciójáért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 1326/2011. (IX. 29.) Korm. határozat 

 

A Magyar Állami Operaház irányításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól 1291/2011. (VIII. 22.) Korm. határozat 
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A kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő 

kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

 

A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat 

 

A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok 

összehangolásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1269/2010. 

(XII. 3.) Korm. határozat 

 

Az elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős 

kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1236/2010. (XI. 16.) Korm. határozat 
 


