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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYA 

TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.);  

b) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény;  

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 

d) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  

e) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

f) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény  

g) a nemzeti vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

h) Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

i) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény 

j) a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 

évi XCIII. törvény 

k) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 

l) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 

 

Kormányrendeletek: 

 

a) az államháztartás számviteléről 4/2013 (I.11). Korm. rendelet (Áhsz.);  

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

c) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007 (XII.29) PM 

rendelet;  

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

(Ávr.);  

e) az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

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

f) a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 
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g) a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013 (XI.12.) 

Korm.rend. 

h) az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006 (III.27. Korm. 

rendelet 

i) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

j) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


