
Jogtár® Legal Monitoring Topic – 
Fogyasztóvédelem, versenyjog

Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok 
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok  
hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

•  314/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó 
fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról

•  173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

•  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

•  268/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet a GDF International S.A.S.-nek a GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2011. március 1-i 2011/141/EU HATÁROZATA a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős 
nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat módosításáról

•  61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj 
megállapításának elveiről és módszereiről

•  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

•  457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  462/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, 
a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról

•  2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról

•  190/2014. (VII. 30.) Korm. rendelet a Magyar Államnak az MKB Bank Zrt.-ben történő részesedés szerzése 
társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

•  29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség-tanúsításáról

•  28/2007. (III. 7.) GKM rendelet az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről

•  142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről

•  2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

•  445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről
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•  2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

•  414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, 
adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól

•  33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, 
a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól

•  299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi 
és prémium típusú támogatásáról

•  378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

•  360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól

•  2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

•  1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

•  25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól

•  45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük 
tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

•  337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak 
csökkentéséről

•  235/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet a Magyar Államnak a Bombardier MÁV Hungary Kft.-ben történő részesedés 
szerzése társasági összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  20/2012. (VII. 23.) NGM rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet módosításáról

•  2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról

•  2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról

•  A TANÁCS 2002. december 16-i 1/2003/EK RENDELETE a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott 
versenyszabályok végrehajtásáról

•  2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

•  1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

•  173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

•  2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

•  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

•  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

•  2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával 
és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről

•  14/2014. (I. 29.) Korm. rendelet a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 49,83%-os társasági 
részesedése MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  61/2016. (IX. 15.) FM rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről

•  2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

•  2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról 
szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
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•  2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

•  338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban 
kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

•  28/1994. (X. 28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak 
a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről

•  2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

•  2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

•  25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról

•  144/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv Család- és nyugdíjasvédelmi programja keretében 
a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

•  20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

•  455/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzésének 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

•  2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint 
a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezéséről

•  2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról

•  229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV 
Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé 
minősítéséről

•  2013. évi CXLIII. törvény egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint 
egyéb célú módosításáról

•  7/2019. (I. 28.) Korm. rendelet az ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének Magyar 
Állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

•  2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

•  218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet az engedélyezett járműtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, 
tartozékokkal és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

•  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről

•  4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól

•  2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

•  2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. március 31-i 2004/27/EK IRÁNYELVE az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról

•  4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről
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•  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

•  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

•  317/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a FORGÁCS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás 
közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról

•  227/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet az atomkárfelelősségre vonatkozó biztosítási vagy más pénzügyi fedezet 
jellegéről, feltételeiről és összegéről

•  211/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről 
való tájékoztatásról

•  26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt 
megvalósításával összefüggő szabályokról

•  2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

•  436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes 
szabályokról

•  63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési 
pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

•  3/2016. (I. 7.) NGM rendelet a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

•  2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról

•  2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról

•  387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

•  99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

•  141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési 
termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről

•  2003. évi LII. törvény a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról

•  2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

•  56/2015. (III. 17.) Korm. rendelet a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzésével megvalósuló 
társasági összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről

•  75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok 
gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról

•  435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás 
közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes 
szabályokról
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•  2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről

•  55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 
szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás 
pénzügyi teljesítésének időpontjáról

•  44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési 
Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról

•  157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. január 14-i 2008/122/EK IRÁNYELVE a szálláshelyek időben megosztott 
használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó 
szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

•  1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

•  2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

•  2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői 
és a szakmaközi szervezetekről

•  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. május 21-i 2013/11/EU IRÁNYELVE a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív 
vitarendezési irányelv)

•  254/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági részesedéseinek 
állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  11/2011. (III. 21.) NGM rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű 
nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő 
miniszteri rendeletek módosításáról

•  2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

•  23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági 
termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

•  55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

•  19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

•  23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági 
felügyeletéről

•  91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége 
igazolásának részletes szabályairól

•  2014. évi XXXVIII. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről

•  2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről

•  2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. május 26-i 2003/33/EK IRÁNYELVE a tagállamok dohánytermékek 
reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

•  2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról
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•  53/2014. (XII. 31.) NGM rendelet az árfolyamgáttal és a forintra átváltással egyaránt érintett fogyasztói 
kölcsönszerződés futamidejének módosításáról

•  7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról

•  A BIZOTTSÁG 2008. március 17-i 2008/282/EK HATÁROZATA a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért 
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK határozat 
módosításáról

•  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 
a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatás díjairól

•  2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

•  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

•  367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának 
részletes szabályairól

•  A TANÁCS 1993. április 5-i 93/13/EGK IRÁNYELVE a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről

•  329/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 2009/22/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról

•  62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás 
korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról

•  282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

•  28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  3/2009. (II. 25.) EüM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati 
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

•  2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet a rádióberendezésekről

•  2000. évi C. törvény a számvitelről

•  11/2015. (VI. 15.) IM rendelet a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített 
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben, valamint az egyes 
fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvényben szabályozott polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 
űrlapokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 IRÁNYELVE az utazási csomagokról  
és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  2007. évi LXXXII. törvény egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

•  1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

•  65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

•  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

•  1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
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•  78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

•  27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó egyes miniszteri 
rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok felállításával összefüggő módosításáról

•  245/2019. (X. 22.) Korm. rendelet az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os 
üzletrészének az NKM Mobilitás Kft. általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

•  2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. május 21-i 524/2013/EU RENDELETE a fogyasztói jogviták online 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online 
vitarendezési irányelv)

•  50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

•  173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos 
típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás 
szabályairól

•  2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. május 11-i 2005/29/EK IRÁNYELVE a belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi 
irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

•  2013. évi CCXXXV. törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

•  31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK RENDELETE visszautasított beszállás 
és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  2015. évi CXLV. törvény egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával 
kapcsolatos kérdések rendezéséről

•  472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási 
csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

•  25/2011. (V. 26.) NFM rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű 
és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes 
rendelet módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. december 11-i 2007/65/EK IRÁNYELVE a tagállamok törvényi, rendeleti 
vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról

•  2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

•  204/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a gépjármű utópiacra vonatkozó megállapodások egyes csoportjainak 
a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítéséről

•  8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

•  210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről 
és termékismertetővel való ellátásáról

•  A TANÁCS 1986. december 22-i 87/102/EGK IRÁNYELVE a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
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•  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

•  262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. november 26-i 2014/104/EU IRÁNYELVE a tagállamok és az Európai 
Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó 
egyes szabályokról

•  2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

•  7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 
módosításáról

•  421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti 
elhelyezésének részletes szabályairól

•  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•  530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportokról

•  329/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés 
rendjéről

•  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

•  1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

•  2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

•  158/2008. (XII. 15.) FVM rendelet a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 
102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

•  318/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak a „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, a Pannon Reprodukciós 
Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint a „KAÁLI” Ambuláns 
Nőgyógyászati Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság, a KAÁLI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaság, a Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
tevékenységéhez szükséges ingatlanok megszerzésével megvalósuló összefonódás közérdekből történő 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  49/2014. (IV. 29.) VM rendelet az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű 
ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe 
kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről

•  145/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának 
és állami tulajdonú részesedésének FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi 
megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000. június 8-i 2000/31/EK IRÁNYELVE a belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól 
(„Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”)

•  2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

•  434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

•  270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező 
jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
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•  2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról

•  153/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a pénzügyi szektorban érvényesülő fogyasztóvédelem hatékonyságának 
növeléséhez szükséges egyes kérdésekről

•  4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kutatás-fejlesztés, innováció 
fejezeti kezelésű előirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról

•  54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen 
szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól

•  1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 
képviseleteiről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. április 23-i 2009/22/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme 
érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról

•  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól

•  37/2010. (XII. 31.) NFM rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű 
és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes 
rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

•  2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

•  15/2008. (II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek 
és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

•  2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/7/EK IRÁNYELVE a fogyasztói hitelre vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról

•  62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak 
védelméről

•  86/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a technológia-átadási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás 
tilalma alól történő mentesítéséről

•  58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel 
szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó 
fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

•  7/2020. (II. 17.) ITM rendelet az innovációért és technológiáért felelős miniszter által adományozható 
elismerésekről és egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról

•  2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről

•  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•  323/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os 
részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet a békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól 
és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel 
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről

•  189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

•  460/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési 
intézkedések során a csekély összegű támogatások szabályainak alkalmazásáról

•  2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
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•  75/1999. (XII. 21.) GM rendelet a kristályüveg termékek címkézéséről

•  307/2012. (X. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságokról

•  249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

•  2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

•  2007. évi CXVI. törvény a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő 
egyes törvények módosításáról

•  137/2020. (IV. 20.) Korm. rendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzetre tekintettel az egyes 
hitel-, tőke- és garanciatermékekre vonatkozó eltérő rendelkezésekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 RENDELETE a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

•  365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 
eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 2011/83/EU IRÁNYELVE a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK 
tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

•  1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

•  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses 
kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól

•  2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről

•  438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési 
szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

•  393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó 
villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

•  A TANÁCS 1990. február 22-i 90/88/EGK IRÁNYELVE a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról

•  2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

•  2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól

•  44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről 
és megfelelőség tanúsításáról

•  2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő 
módosításáról

•  338/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése MFB Magyar Fejlesztési 
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről 
és felhasználásáról

•  A BIZOTTSÁG 2006. december 22-i 2007/76/EK HATÁROZATA a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért 
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról
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•  2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

•  2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

•  151/2015. (VI. 18.) Korm. rendelet a Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
zártkörűen működő részvénytársaság és a BAT Pécsi Dohánygyár Korlátolt Felelősségű Társaság 
összefonódásának közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

•  13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók 
védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

•  2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

•  205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli 
mentesítéséről

•  2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

•  453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi 
kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról

•  212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről

•  2014. évi XL. törvény a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi 
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás 
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről

•  2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 
törvények módosításáról

•  2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

•  319/2019. (XII. 19.) Korm. rendelet a Magyar Államnak a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság feletti irányítás, valamint 
a VÁRANDÓS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a STERILITAS Egészségügyi Ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységéhez szükséges ingatlan megszerzésével megvalósuló összefonódás 
közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/114/EK IRÁNYELVE a megtévesztő 
és összehasonlító reklámról (kodifikált változat)

•  2012. évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról

•  2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 
vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

•  48/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
és a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság összefonódása 
közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

•  16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  202/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a szakosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma 
alóli mentesítéséről

•  38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/6/EK IRÁNYELVE a fogyasztók számára kínált termékek 
árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről
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•  44/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a Médiatanács szakhatósági eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetéséről

•  2017. évi XXXV. törvény a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között  
a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése 
és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről

•  21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető 
biztonsági követelményeiről

•  2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

•  2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

•  37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

•  62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről

•  2012. évi CCIII. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 
szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról

•  9/2015. (XI. 12.) MEKH rendelet az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. június 30-i 97/36/EK IRÁNYELVE a tagállamok törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes 
rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról

•  51/2015. (XII. 1.) MvM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért 
prioritására és a regionális operatív programok K+F+I tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználására 
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

•  389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

•  2017. évi CXVIII. törvény a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes 
bírósági nemperes eljárásokról

•  24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről

•  2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

•  2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról

•  46/2018. (XII. 17.) MNB rendelet az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára 
vonatkozó részletes szabályokról

•  2015. évi CCXIV. törvény a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

•  A TANÁCS 2004. január 20-i 139/2004/EK RENDELETE a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről  
(az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete)

•  218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről

•  2017. évi CXXIX. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról

•  106/2014. (III. 26.) Korm. rendelet az „Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  102/2005. (X. 31.) FVM rendelet a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről
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•  13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, 
illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

•  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

•  2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

•  43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

•  45/2005. (X. 21.) EüM-FVM-GKM-IHM-KvVM-NKÖM-TNM együttes rendelet egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

•  2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 
nyelvű közzétételéről

•  146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első 
Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről

•  53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek 
általános szabályairól

•  2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

•  14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet a Foncière Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági 
részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

•  361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról

•  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

•  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

•  13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó 
szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről

•  34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának 
követelményeiről

•  86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. november 6-i 2001/83/EK IRÁNYELVE az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről

•  330/2014. (XII. 16.) Korm. rendelet az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 
a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő részesedésszerzése nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről

•  19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről 
és megfelelőségének tanúsításáról

•  422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

•  2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

•  206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás 
tilalma alóli mentesítéséről

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

•  25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti járművekkel, alkatrészekkel, 
tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. február 28-i (EU) 2018/302 RENDELETE a belső piacon belül a vevő 
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK 
és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról



Jogtár® Legal Monitoring Topic – Fogyasztóvédelem, versenyjog  |  Jogszabálylista 14

•  437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet a biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, 
valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról

•  66/2020. (III. 25.) Korm. rendelet a Status Power Invest Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 
az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. május 25-i 1999/44/EK IRÁNYELVE a fogyasztási cikkek adásvételének 
és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

•  12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági  
és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről

•  A BIZOTTSÁG 2015. július 1-i (EU) 2015/1051 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a fogyasztói jogviták online rendezéséről 
szóló 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt online vitarendezési platform feladatai 
ellátásának módjáról és a panaszok bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap kitöltésének módjáról,  
és az online vitarendezési kapcsolattartó pontok közötti együttműködés módjáról

•  181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

•  2017. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő 
egyes törvények módosításáról

•  2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

•  2009. évi XCV. törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben 
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról

•  1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK IRÁNYELVE a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK 
irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról

•  144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő 
tájékoztatás egyes kérdéseiről

•  56/2014. (XII. 31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

•  2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 
törvények módosításáról

•  326/2016. (X. 27.) Korm. rendelet az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének MVM 
Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

•  2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól

•  7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási 
szabályairól
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