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Felhasznált jogszabályok
Magyarország Alaptörvénye
1991. évi LXXXII. törvény a gépjáműadóról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról;
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
2007. évi CXXVII. törvény azáltalános forgalmi adóról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolása nélkül elszámolható mértékéről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
A mindenkori költségvetési törvény
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; angol
megnevezése: GDPR (General Data Protection Regulation)
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Székesfehérvár Megyei Jogú Város költségvetési szerveinek alapító okiratai; Szervezeti és Működési Szabályzatai, Ügyrendje
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének aktuális évre vonatkozó költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Székesfehérvár Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelete
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének rendelete a város címeréről és zászlajáról, valamint a város jelképeinek használatáról
Egyéb jogszabályok, kormányrendeletek, melyek az egyes szakmai tevékenységekhez kapcsolódnak
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos MTA irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő
intézeteknél történő végrehajtásáról
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