M A GYAR HONVÉDSÉG 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZDANDÁR

A közfeladatot ellátó szerv működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi
szervezetszabályzó eszközök
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. )
Korm. rendelet
3. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11. ) Korm. rendelet
4. a honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról,
működtetéséről és fejlesztéséről szóló 43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás
5. a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet
6. a honvédelmi szervezetek szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő tevékenységek
szabályairól, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről
szóló 19/2015. (V. 11.) HM utasítás
7. a Bűntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
8. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
9. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartás
rendszeréről szóló 2012. évi II. törvény
10. a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
11. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
12. a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
13. a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
14. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
15. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény
16. 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.) Korm. rendelet
17. a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények
parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
18. a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és
törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12. ) HM rendelet
19. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
20. az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet
21. az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
22. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
23. az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4. ) Korm. rendelet
24. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
25. a kiképzési- oktatási és regeneráló központ működési rendjéről, valamint a
rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013.
(VIII. 23. ) HM utasítás
26. a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
27. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII törvény
28. a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
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29. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú
rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló
13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet
30. az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI.29.) Korm. rend.
31. a munkába járással kapcsolatos költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm.
rend.
32. a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)
HM rendelet
33. az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013 (VIII.15.)
HM rendelet
34. a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzéséről és bejelentésének rendjéről
szóló 83/2012 (XI.16.) HM utasítás
35. a honvédelmi szervezetek számláiról, finanszírozásáról és a pénzkezelési
szabályokról szóló 60/2012. (VIII.31.) HM utasítás
36. a honvédelmi szervezetek saját hatáskörű előirányzat- átcsoportosításának
rendjéről szóló 34/2014. (IV.30.) HM utasítás
37. a Honvédelmi Minisztérium fejezet központi és intézményi gazdálkodásának
rendjéről szóló 75/2017. (XII. 29.) HM utasítás
38. a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet
39. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Honvédelmi Minisztérium között 2008.
május 29-én megkötött Vagyonkezelési Szerződés ingatlanvagyonra vonatkozó
rendelkezései végrehajtásának egyes szabályairól szóló 11/2010 (I.27.) HM
utasítás
40. a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 76/2017. (XII.
29.) HM utasítás
41. 168/2004 (V.25.) Kormányrendelet a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
42. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
43. a közalkalmazotti illetménygazdálkodásról szóló 113/2005. (HK 1/2006.) HM
utasítás
44. a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013.
(XI. 29.) HM utasítás
45. a honvédelmi szervezetek jogi képviseletéről szóló 18/2011. (XII. 29.) HM
rendelet
46. az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII.
15.) HM rendelet
47. 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete (GDPR)
48. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény
49. A minősített adatvédelméről szóló 2009. évi CLV. törvény
50. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
51. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
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52. 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
rendelete (GDPR)

