
száma megnevezés/címe rövidítése elérhetősége

1992. évi LXVI.
a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról Nytv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200066.tv

1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról Kjt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200033.tv

1993. évi LXXVIII.
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Lakás tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300078.tv

19993. évi XCIII. a munkavédelemről Munkavéd. tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300093.tv
1995. évi CXVII. a személyi jövedelemadóról Szja tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.tv
1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.tv

1995. évi LXVI.
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 
anyag védelméről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.tv

1996. évi LIII. a természetvédelméről Tvt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600053.tv

1997. évi LXXX.
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Tbj. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700080.tv

1997. évi LXXXI. a társadalombiztosítási nyugellátásról Tny. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700081.tv

1997. évi CXL.
a muzeális intézménykeről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv

1997. évi CLV. a fogyasztóvédelemről Fgy. tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv
1998. évi XXVIII. az állatok védelméről és kíméletéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800028.tv
1999. évi LXXVI. a szerzői jogról Szjt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv
2000. évi C. a számvitelről Szt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv

2001. évi CVIII.

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

2001. évi LXIV. a kulturális örökség védelméről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100064.tv
2003. évi C. az elektronikus hírközlésről Eht. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300100.tv

2003. évi XXXII.

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, 
a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény 
kihirdetéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300032.tv

2005. évi CLXIV. a kereskedelemről Kertv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv

2005. évi CXXXIII.
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól Szvtv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500133.tv

2005. évi LXXXVIII. a közérdekű önkéntes tevékenységről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500088.tv
2007. évi CLII. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700152.tv
2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról Áfa tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv
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2008. évi XLVII.
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról Fttv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv

2008. évi XLVIII.
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 
és egyes korlátairól Reklámtv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800048.tv

2009. évi CXXII.
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv

2011. évi CXCV. az államháztartásról Áht. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100195.tv
2011. évi CXCVI. a nemzeti vagyonról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv

2011. évi CXII.
az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról Info tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

2012. évi I. a munka törvénykönyvéről Mt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv
2013. évi CLXV. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről Panasz törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300165.tv
2013. évi V. a Polgári Törvénykönyvről Ptk. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv
2015. évi CXLIII. a közbeszerzésről Közbesz. tv. (új); Kbt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500143.tv
2016. évi CL. az általános közigazgatásról Ákr. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
2017. évi CL. az adózás rendjéről Art. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700150.tv
2017. évi CLI. az adóigazgatási rendtartásról Air. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700151.TV
2018. évi LII. a szociális hozzájárulási adóról Szocho tv. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800052.tv

150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezésére https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200150.kor

18/2005. (XII.27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500018.ihm

22/2012. (III.14.) Főv. Közgyűlési 
rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Vagyonr. (Vr.) https://net.jogtar.hu/rendelet?council=fovaros&docid=A1200022.FOV

292/2008. (XII.10.) Korm. rendelet

a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és 
európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes 
szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800292.kor

3/2001. (II.23.) KÖM-FVM-NKÖM-
BM együttes rendelet

az állatkert és az állatotthon létesítésének, 
működésének és fenntartásának részletes szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100003.kom
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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 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500305.kor

348/2006. (XII.23.) Korm.rendelet

a védett állatfajok védelméről, tartására, 
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600348.kor

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról Ávr. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100368.kor

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről Bkr. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100370.kor

4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről Áhsz. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor

459/2016. (XII.23.) Korm. Rendelet

a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések 
megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
szabályokról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600459.kor

50/1998. (X.30.) Főv. Közgyűlési 
rendelet

Budapest Főváros Önkormányzatának és intézményei 
beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről Beruházási r. (Br.) https://net.jogtar.hu/rendelet?council=fovaros&docid=99800050.FOV

85/2015. (XII.17.) FM rendelet
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának 
szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500085.fm

23/2014. (VI.30.) NGM rendelet

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, 
valamint az elektronikus formában megőrzött számlák 
adóhatósági ellenőrzéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400023.ngm

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról Lakástám. R. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100012.kor

13/2001. (V.9.) KöM rendelet

a védett és a fokozottan védett növény- és 
állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 
valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100013.kom

60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, 
erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 
kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül 
elszámolható mérétkről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99200060.kor

437/2015. (XII.28.) Korm. rendelet
a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 
költségtérítéséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500437.kor

172/2012. (VII.26.) Korm. rendelet
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi 
kiküldetésről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200172.kor

335/2005. (X.29.) Korm. rendelet
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményiről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500335.kor
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27/2015. (V.27.) EMMI rendelet

a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak 
tevékenységével összefüggő szakmai 
követelménykeről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500027.emm

Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679. rendelete (2016. 
április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyan 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) GDPR

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

A Tanács 1999/22/EK irányelve 
(1999. márius 29.) a vadon élő állatok állatkertben tartásáról

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0022&from=HU

Európai Uniós szabályok
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