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JOGSZABÁLYMUTATÓ 

 

 

I. ÚJ JOGSZABÁLYOK 

2011. évi CXXXIII. 

törvény 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

198/2011. (X.5.) 

Korm. rendelet 
A nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítéséről 

228/2011. (X.28.) 

Korm. rendelet 
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 

39/2011. (X14.) NGM 

rendelet 
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

1335/2011. (X.13.) 

Korm. határozat 

A megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 

fenntartásában lévő egészségügyi intézmények konszolidációjához szükséges 

intézkedésekről 

1361/2011. (XI.8.) 

Korm. határozat 
Az új típusú megye koncepciójáról 

 

 

 

 

II. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK 

 

2011. évi CXXVIII. 

törvény 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

2011. évi CXXIX. 

törvény 
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 

2011. évi CXXX. 

törvény 

Az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról 

2011. évi CXXXIV. 

törvény 
Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról 

2011. évi CXXXV. 

törvény 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról 

2011. évi CXL. 

törvény 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

módosításáról 
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200/2011. (X.7.) 

Korm. rendelet 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról 

212/2011. (X.14.) 

Korm. rendelet 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról 

213/2011. (X.14.) 

Korm. rendelet 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet és a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet módosításáról 

58/2011. (X.21.) 

NEFMI rendelet 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet módosításáról 

 

Lezárva: 2011. november 8. 

 

Békéscsaba, 2011. november 9. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 Dr. Pacsika György 

 mb. osztályvezető 


