
  

 

  

I. 
ÁLTALÁNOS 
Magyarország Alaptörvénye 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről  
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás 
rendszeréről 
2000. évi C. törvény a számvitelről  
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról  
2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 
 
II.  
KERESKEDELEM, MARKETING 
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről 
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről 
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
5/2015. (II. 27.) NGM-rendelet Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről 
 
III. 
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ‒ ADATVÉDELEM 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről 
1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
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90/2010. (III. 26.) Kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített 
adat kezelésének rendjéről 
98/1995. (VIII. 24.) Kormányrendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 
megsemmisítésének biztonsági szabályairól 
86/1996. (VI. 14.) Kormányrendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 
44/1998. (X. 14.) BM-rendelet a Belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról 
11/2011. (IX. 6.) MNB-rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni 
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 
301/2013. (VII. 29.) Kormányrendelet a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és 
információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 
szakhatósági eljárásáról 
303/2013. (VII. 31.) Kormányrendelet az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a 
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének 
rendjéről 
 
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ‒ OBJEKTUMVÉDELEM 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
11/2011. (IX. 6.) MNB-rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni 
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról 
27/1998. (VI. 10.) BM-rendelet a fegyveres biztonsági őrség működési és szolgálati szabályzatának 
kiadásáról 
 
 


