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 Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény, 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, 

 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, 

 az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események 

kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet, 

 a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, 

 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 

  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

 az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, 

 az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, 

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, 

 a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, 

 a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes 

szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet, 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, 

 egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 

2011. évi CLVI. törvény, 

 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, 

 a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, 

 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, 

 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 
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 a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 

 az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény, 

 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény, 

  a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, 

 a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 

LXVI. törvény. 

 

 


