
A közfeladatot ellátó szerv működésére vonatkozó jogszabályok és közjogi 
szervezetszabályozó eszközök: 

 
 
 
1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény; 

3) A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény; 

4) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény; 

5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

6) A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény; 

7) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény; 

8) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény; 

9) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény; 

10) Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény; 

11) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

12) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; 

13) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény; 

14) A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények 

parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet; 

15) A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és 

törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet; 

16) A honvédelmi alkalmazott és a honvédelmi szervezet kártérítési felelősségéről, valamint a 

honvédelmi alkalmazott fegyelmi felelősségéről szóló 4/2021. (I. 18.) HM rendelet; 

17) Az egyes költségtérítésekről 19/2013. (IX. 06.) HM rendelet; 

18) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 9/2013 (VIII. 12.) HM rendelet; 

19) A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM 

rendelet 

20) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet; 

21) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet; 

22) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet; 

23) A honvédelmi szervezetek belső kontrollrendszerének kialakításáról, 

működtetéséről és fejlesztéséről szóló 43/2017. (VIII. 17.) HM utasítás; 

24) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

25) A honvédelmi szervezetek költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 20/2021. (V. 19.) 

HM utasítás. 


