Az Atommagkutató Intézet jogszabályi listája

I. Jogállás:
 Magyarország Alaptörvénye
 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
II. Munkajog, közalkalmazotti jog
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél ill. más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél
történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Korm. rend.
 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló
50/1999. (XI.3.) EüM rend.
III. Pénzügyi és gazdasági tevékenységet érintő jogszabályok
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi XCLIII. törvény
 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.
 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rend.
 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend.
IV. Iratkezelés, adatkezelés, adatvédelem
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 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) szóló 2016/679 rendelet

V. Kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás, képzés, kultúra
 A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
 A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól
szóló 380/2014. (XII.31.) Korm. rend.
 A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II.5.) Korm. rend.

