
Főbb ágazati jogszabályok: 

 

 7/2010. (IX.2.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2011. évi. CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

 az államháztartásról szóló 368/2011. (XI.31.) kormányrendelet,  

 egyéb, az önkormányzatok gazdálkodásával, finanszírozásával összefüggő 

jogszabályok 

 

 

 2004. évi XXX. törvény a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi 

Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia 

Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a 

Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn 

Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 

Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt 

Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a 

Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén 

Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt 

Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel 

Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az 

Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről 

 2005. évi L. törvény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról 

 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról 

 2007. évi CXII. törvény a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi 

Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi 

Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a 

határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon 

átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött 

Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan 

egyes törvények módosításáról 

 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai 

Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés 

kihirdetéséről 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 Magyarország Alaptörvénye 



 2000. évi XCVI. törvény   a helyi önkormányzati képviselők jogállásának 

egyes kérdéseiről 

 1994. évi LXIV. törvény   a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 2007. évi XCIX. törvény  az európai területi együttműködési 

csoportosulásról 

 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 

1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről 

 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

 1994. évi XLIII. törvény  Budapest főváros közigazgatási területéről és 

kerületi beosztásáról 

 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről 

 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

 2011. évi. CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

törvények módosításokról 

  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításának 

 végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet; 

 az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) 

Korm. rendelet; 

 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007. évi II. törvény 

 a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 

 1993. évi. LV. törvény a magyar állampolgárságról 

 

 

 
 

 


