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A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK
•

Az Alaptörvény

•

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

•

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

•

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

•

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

•

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Metv.)

•

A 11/2018. (VII.19.) HM rendelet a honvédelmi foglalkoztatókkal kapcsolatos munkaügyi hatósági
feladatokról, az ellenőrzés speciális eszközeiről

•

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

•

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Airtv.)

•

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Taotv.)

•

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.)

•

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.)

•

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbtv.)

•

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvt.)

•

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

•

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

•

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

•

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

•

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

•

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

•

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

•

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet

•

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

•

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó
haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározőásáról szóló
226/2016. (VII.29.) Kormányrendelet

•

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Matv.)

•

A minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és
hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Kormányrendelet

•

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
szóló 90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet

•

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól
szóló 92/2010. (III. 31.) Kormányrendelet

•

A honvédelmi miniszter által alapított, kizárólagos vagy többségi állami tulajdonú gazdasági, illetve
közhasznú társaságoknál keletkező és részükre átadott minősített adatokkal kapcsolatos jogkörök
gyakorlásáról szóló 43/2008. (HK 10.) HM utasítás.

•

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

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény

•

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre,
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről szóló 41/2015.(VII.15.) BM rendelet

•

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény

•

A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

•

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény

•

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV.25.) BM rendelet

•

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről
szóló 2005. évi CIX. törvény

•

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

•

A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról
szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

•

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

•

A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai
eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról szóló 226/2016. (VII. 29.) Korm.
rendelet

Utolsó frissítés: 2019.01.14. dr. Horváth József sk.
_______________________________________________
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