
A Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humánerőforrás-, 

Közönségszolgálati és Logisztikai Igazgatóság keretében működő 

Közönségszolgálati osztályon végrehajtó köztisztségek betöltésére kiírt 

versenyvizsga  

KÖNYVÉSZETE  

 

 

1. Románia Alkotmánya, újraközölve;  

2.  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet VI. részének I. és II. címe, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 

137/2000-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 

202/2002-es számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

5. A közhatóságok, a köztisztségek és az üzleti környezet átláthatóságát biztosító 

egyes intézkedésekre vonatkozó 161/2003-as számú törvény (IV. cím, III. fejezet, 5. 

szakasz – 94–98. cikkelyek, IV. fejezet – 99. cikkely és VI. fejezet – 111–114. 

cikkelyek); 

6. A petíciók megoldási tevékenységét szabályozó 27/2002-es számú 

kormányrendelet, a 233/2002-es számú törvénnyel jóváhagyva és kiegészítve; 

7. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvénye, 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

8. A közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés 544/2001-es sz. törvény 

alkalmazási normáit jóváhagyó 123/2002-es számú kormányhatározat, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

9. A Személyes Jellegű Adatok Feldolgozását Felvigyázó Országos Hatóság 

létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 102/2005-ös számú törvényt 

módosító és kiegészítő, valamint a személyes jellegű adatok feldolgozására és ezen 

adatok szabad áramlására vonatkozó 677/2001-es számú törvény hatályon kívül 

helyezését előíró 2018. június 15-i 129-es számú törvény; 

10. Az osztályozott információk védelmére vonatkozó 182/2002-es számú törvény; 

11. Az Állami Levéltárak 16/1996-os számú törvénye, újraközölve; 

12. Állami Levéltárak – Az Országos Levéltár vezetősége által jóváhagyott, a 

dokumentumkészítők és -birtokosok levéltári munkájára vonatkozó utasítások – 

217/1996 számú rendelet révén; 



13. A román címerrel ellátott pecsétek mintájára, megőrzésére és használatára, 

valamint a román címerrel ellátott vagy használhatatlanná váló pecsétek 

használatból való kivonására vonatkozó 544/2003-as számú kormányhatározat; 

14. A közönségszolgálati tevékenységben a bürokrácia leküzdésére vonatkozó 

1723/2004-es számú kormányhatározat, az 1487/2005-ös számú 

kormányhatározattal módosítva; 

15. A dokumentumoknak elektronikus formában való archiválására vonatkozó 

135/2007-es számú törvény; 

16. A dokumentumoknak elektronikus formában való archiválására vonatkozó 

135/2007-es számú törvény alkalmazási metodológiájára vonatkozó 493/2009-es 

számú rendelet; 

17. Az 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. cikkelye, 154–157. 

cikkelyei, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester  
 


