A Szegedi SZEFO zrt-re vonatkozó jogszabályok listája
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos jogszabályok
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről.
A foglalkoztatással összefüggő jogszabályok
























2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról
2016/679 EU Rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról
2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
327/2011 (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról
39/2010. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó
támogatásokról, valamint a munkaerő -toborzás támogatásáról
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
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8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
A Kormány 1160/2017. (III.22.) határozata a minimálbér emelésének és a garantált
bérminimum emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági
társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás
biztosításáról.

Gazdálkodással összefüggő jogszabályok:
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről
 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 2000. évi C. törvény a számvitelről
 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

A vállalkozással, egyéb tevékenységgel összefüggő jogszabályok:
 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
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369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői
tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről

Kereskedelemmel összefüggő jogszabályok:
 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díjról
 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról
 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról
 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
működéséről
 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
Oktatással összefüggő jogszabályok:
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (régi)
 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (új)
 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 12/2020. (II.7) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési
hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési
normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról
 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

Kelt: 2020. november
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