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JOGSZABÁLYMUTATÓ 

 

 

I. ÚJ JOGSZABÁLYOK 

2011. évi CLI. 

törvény 
Az Alkotmánybíróságról 

2011. évi CLIV. 

törvény 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 

átvételéről 

2011. évi CLV. 

törvény 
A szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

2011. évi CLXI. 

törvény 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

2011. évi CLXII. 

törvény 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 

2011. évi CLXIII. 

törvény 
Az ügyészségről 

2011. évi CLXIV. 

törvény 

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról 

és az ügyészi életpályáról 

2011. évi CLXV. 

törvény 
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 

234/2011. (XI.10.) 

Korm. rendelet 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

248/2011. (XII.1.) 

Korm. rendelet 
A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról 

61/2011. (XI.25.) 

NFM rendelet 

A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj 

megállapításának elveiről és módszereiről 
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II. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK 

 

 

2011. évi CXLVI. 

törvény 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

módosításáról 

2011. évi CXLVII. 

törvény 
Az otthonvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 

2011. évi CL. törvény Az egyes büntető vonatkozású törvények módosításáról 

2011. évi CLVI. 

törvény 
Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 

2011. évi CLIX. 

törvény 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

módosításáról 

2011. évi CLX. 

törvény 
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 

237/2011. (XI.15.) 

Korm. rendelet 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 

településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a 

megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra 

kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól 

szóló 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról 

 

Lezárva: 2011. december 5. 

 

Békéscsaba, 2011. december 6. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 Dr. Pacsika György 

 mb. osztályvezető 


