Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alaptevékenységére, valamint feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályok listája

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (gazdasági társaságra vonatkozóan a III. könyv,
szerződésekre vonatkozóan a VI. könyv);
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (munkaszerződéseknél és
pályázati feltételek esetén);
- Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (munkáltató – munkavállaó
viszonyokra);
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
- A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(GDPR);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR);
- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény;
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény;
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény;
- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény;
- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.)
Korm. rendelet;
- Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és
egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet;

- A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet;
- A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (kifejezetten felhasználási szerződésekre tekintettel);
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (kifejezetten a jegyvásárlásra vonatkozóan);
- Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (ügyvezető
vagyonnyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozóan);
- egyéb fenntartói vagy belső szabályzati rendelkezések;
Alapító Okiratban is hivatkozott:
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (kiemelten a 2. § - különösen az oktatási
tevékenységre vonatkozóan);
- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
cégeljárásokra vonatkozóan);
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (közgyűjtemény kezelésre és múzeumra vonatkozóan);
- A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
(kiemelten a 92. § (1) bekezdés 7. pontja és 99. § különösen a kulturális tevékenységre vonatkozóan);

