ELKH Titkárság jogszabályi lista
I. Jogállás
•

Magyarország Alaptörvénye
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV

•

2014. évi LXXVI. törvény
a
tudományos
kutatásról,
fejlesztésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400076.tv

és

innovációról

•

85/2019. (VIII. 1.) ME határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete elnökének és
tagjainak kinevezéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A19H0085.MEB&txtreferer=00000001.txt

•

69/2020. (VIII. 30.) ME határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete tagjának
kinevezéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H0069.MEB&txtreferer=00000001.txt

II. Jogviszony, munkavégzés
•

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV

•

1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.TV

•

84/2011 (V. 26.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar
Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más
kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100084.kor

•

1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700081.TV

•

1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.TV

•

•

1999. évi XLII. törvény
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900042.TV
2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300125.TV

•

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV

•

2011. évi CCII. törvény
Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100202.tv

•

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi
követelményeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.eum

•

és

biztonsági

15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet
az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400015.ngm

III. Pénzügy, államháztartás, költségvetés, közbeszerzés
•

2011. évi CXCV. törvény
az államháztartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100195.TV

•

2007. évi CVI. törvény
az állami vagyonról
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A0700106.TV/ts/20190101/

•

2011. évi CXCVI. törvény
a nemzeti vagyonról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

•

2000. évi C. törvény
a számvitelről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV
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•

2019. évi LXXI. törvény
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900071.tv

•

2015. évi CXLIII. törvény
a közbeszerzésekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV

•

2011. évi CXCIV. törvény
Magyarország gazdasági stabilitásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100194.tv

•

2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV

•

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100368.KOR

•

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100370.kor

•

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300004.KOR

•

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok
osztályozási rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300068.ngm

IV. Polgári jog, szerződéses kapcsolatok
•

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

•

2018. évi LIV. törvény
az üzleti titok védelméről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800054.TV
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és

szakágazatok

•

2011. évi CXII. törvény
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

•

2016. évi CXXX. törvény
a polgári perrendtartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600130.tv

V. Iratkezelés, adatkezelés, adatvédelem
•

Magyarország Alaptörvénye
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV

•

2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV

•

2011. évi CXII. törvény
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

•

1992. évi LXVI. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200066.TV

•

1995. évi CXIX. törvény
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500119.TV

•

1995. évi LXVI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv

• 2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500222.tv
•

2007. évi CI. törvény
a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700101.tv

•

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500335.kor
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra
vonatkozó részletes szabályokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500305.kor
•

3/2018. (II. 21.) BM rendelet
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800003.BM

•

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi
mintákról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm

VI. Kutatás, fejlesztés innováció, oktatás, képzés, kultúra
•

2014. évi LXXVI. törvény
a
tudományos
kutatásról,
fejlesztésről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400076.tv

és

innovációról

•

2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100204.TV

•

2001. évi C. törvény
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100100.tv

•

380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és
felhasználásának szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400380.kor

•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300326.kor

•

24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatási kiválóságról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300024.kor
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VII. Az ELKH-t érintő, a KFI szektorral kapcsolatos Korm. határozatok
•

1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat
a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének
továbbfejlesztéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1518.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1489.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóhelyeinek feladatarányos
finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1430.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1422/2020. (VII. 23.) Korm. határozat
a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1422.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozat
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító
intézkedésekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1382.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1362/2020. (VII. 2.) Korm. határozat
az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) szakaszolt nagyprojekt 2.
fázisának módosításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A20H1362.KOR&txtreferer=00000001.txt

•

1016/2020. (I. 31.) Korm. határozat
az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC) megalakításához
szükséges kormányzati intézkedésekről
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A20H1016.KOR/ts/20200131/

•

1792/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
a 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési
stratégiáról
https://nefe.kormany.hu/download/a/e5/92000/1792-2019.pdf

•

1464/2019. (VII. 30.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs célú támogatások bővítéséről
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1464.KOR/ts/20190730/
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•

1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1446.KOR/ts/20190726/

•

1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozat
a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1445.KOR/ts/20190727/

•

1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat
a Digitális Kompetencia Keretrendszer fejlesztéséről és bevezetésének lépéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A19H1341.KOR&timeshift=fffffff4&txtref
erer=00000001.TXT

•

1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság
növelése érdekében szükséges intézkedésekről
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1096.KOR/ts/20190308/

•

1093/2019. (III. 8.) Korm. határozat
az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat
kiépítésének koncepciójáról
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1093.KOR/ts/20190308/

•

1044/2019. (II. 18.) Korm. határozat
a tudományos alkotói járadék forrásának biztosításáról
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A19H1044.KOR/ts/20190218/

•

1481/2018. (X. 4.) Korm. határozat
a kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és
finanszírozásának átalakításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210518.359256
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