
 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK 

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

– A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. 

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 

– Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. 

– A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény. 

– A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény. 

– A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi. LVII. 

törvény. 

– A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 

– A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás 

felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény. 

– A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. 

– A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 

2019. évi CXXII. törvény. 

– A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény. 

– A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

– Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. 

– Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény. 

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

– A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. éviLII. törvény. 

– A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény. 

– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. 

– A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény. 

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 



 

– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

– A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény. 

– A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény. 

– A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény. 

– Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény. 

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény. 

– Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény. 

– A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény. 

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet). 

– A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív 

kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a 

lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 

14.) Kormányrendelet. 

– Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet. 

– A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 

23.) Kormányrendelet. 

– A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység 

engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) 

Kormányrendelet. 

– A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet. 

– Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes 

szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Kormányrendelet. 

– Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet. 

– A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) 



 

Kormányrendelet. 

– A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének 

rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet. 

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 

– A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a 

költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 

kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet. 

 

 


