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A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer
moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája
Hatályosság ellenőrzése: www.njt.hu , illetve http://rendeletek.szegedvaros.hu/ segítségével
RITEK Zrt. általános működését érintő jogszabályok
1.
2.
3.
4.
5.

2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
6. 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
7. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
8. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
9. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről
10. 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
11. 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
12. 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról
13. 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
14. 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
15. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2014. Kgy. rendelete az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
16. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. Kgy. rendelete az Önkormányzat
költségvetésének végrehajtási szabályairól
17. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2003. Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásáról
RITEK Zrt. kereskedelmi részlegét érintő jogszabályok
18. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
19. 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
20. 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
21. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
22. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
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szabályairól
23. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
24. 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
25. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
26. 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi
Szabályzatáról
Munka, -tűzvédelem, környezetvédelmi jogszabályok
 A munka és tűzvédelmi jogszabályokat külső szakértő cég figyeli.
 A környezetvédelmi jogszabályok listája a KIR rendszer dokumentumai között találhatóak
meg.
Pályázatfigyelés/írás
27. 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
28. 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
29. 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete
30. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
Elektronikus közigazgatás/információbiztonság
31. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
32. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról
33. 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól
34. 2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének
általános szabályairól
35. 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó
részletes követelményekről
36. 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus
információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének
tartalmáról
37. 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról
38. 28/2015. (VI. 15.) BM rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
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39. 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet A kormányzati eseménykezelő központ és az
eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályairól
40. 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet Az elektronikus információs rendszerek biztonsági
felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
41. 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai
biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre,termékekre, továbbá a biztonsági
osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
42. 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény
hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről
43. 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról
44. 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szervezetek kijelöléséről
45. 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
46. 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő
másolat készítésének szabályairól
Adatvédelem/ e-informácószabadság
47. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
48. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
49. 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról
50. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
51. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
52. 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az
adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
53. 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról
KASZPER, ETRIUSZ, KATI, ETELKA, BERTA modulok
54. 2000. évi C. törvény a számvitelről
55. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
56. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
57. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
58. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
59. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
60. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
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61. 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási módjáról
62. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről
63. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
PAPIRUSZ
64. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről
65. 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
66. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről
67. 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról
SAMU
68. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
69. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
70. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
71. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
72. 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
73. 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
ENIKŐ
74. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
75. 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a
rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon
keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően
alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről
76. 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
77. 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak
árszabályozásának kereteiről
78. 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
79. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
80. 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás
szociális támogatásáról
81. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a
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lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának
megállapításáról
82. 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról
83. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2003. Kgy. rendelete a távhőszolgáltatásról,
valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről
KINGA
84. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
85. 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény végrehajtásáról
86. 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről
87. 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
HÉRA
88. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
89. 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő
törvénymódosításokról
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