A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ
JOGSZABÁLYOK
 Az Alaptörvény (2011. április 25.)
 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
 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény
 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 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 beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény
 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény
 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet
 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény
 A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény
 az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény
 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
 A honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról szóló 94/2009. (XI.27.) HM
utasítás
 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény
 A hadfelszerelések tervezésének, fejlesztésének és gyártásának NATO minőségbiztosítási előírásai AQAP 2110
 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények MSZ EN ISO 9001 – szabvány
 Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969, A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási
Pontok (HACCP) IRÁNYELV
 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja
keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a
jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró
szervezetről 164/2002. (VIII.2.) Kormányrendelet
 Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény
A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és
tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011.
(VIII. 18.) Kormányrendelet
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