Magyarország Alaptörvénye
2020. évi XLV. törvény
2020. évi XII. törvény
2019. évi CXXII. törvény
2019. évi XIII. törvény
2018. évi LIV. törvény
2018. évi LII. törvény
2017. évi CLXXXV. törvény
2017. évi CLIII. törvény
2017. évi CLI. törvény
2017. évi CL. törvény
2017. évi LXXVIII. törvény
2017. évi LX. törvény
2017. évi LIII. törvény
2017. évi XXVIII. törvény
2017. évi I. törvény
2016. évi CL. törvény
2016. évi CXXX. törvény
2016. évi LXXIII. törvény
2016. évi LXVIII. törvény
2015. évi CCXXII. törvény
2015. évi CXLIII. törvény
2014. évi CII. törvény
2014. évi LXXXVIII. törvény
2014. évi XXXVIII. törvény
2014. évi XXII. törvény
2014. évi XVI. törvény
2014. évi XV. törvény
2013. évi CCXXXVII. törvény
2013. évi CCXXXV. törvény
2013. évi CLXXVI. törvény
2013. évi CXXXIX. törvény
2013. évi CXXII. törvény
2013. évi V. törvény
2012. évi CLXXXV. törvény
2012. évi CXLVII. törvény
2012. évi CXVI. törvény
2012. évi CII. törvény
2012. évi C. törvény
2012. évi I. törvény
2011. évi CCVIII. törvény

(2011. április 25.)
a kiskereskedelmi adóról
a koronavírus elleni védekezésről
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások fedezetéről
a vagyonkezelő alapítványokról
az üzleti titok védelméről
a szociális hozzájárulási adóról
a váltójogi szabályokról
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról
az adóigazgatási rendtartásról
az adózás rendjéről
az ügyvédi tevékenységről
a választottbíráskodásról
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
a nemzetközi magánjogról
a közigazgatási perrendtartásról
az általános közigazgatási rendtartásról
a polgári perrendtartásról
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról
a jövedéki adóról
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól
a közbeszerzésekről
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi
munkavégzés tilalmáról
a biztosítási tevékenységről
a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói
kölcsönszerződéseire
vonatkozó
jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
a reklámadóról
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,
valamint egyes pénzügyi tárgyú
törvények
módosításáról
a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük
szabályairól
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
az egyes fizetési szolgáltatókról
egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről,
szétválásáról
a Magyar Nemzeti Bankról
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
a Polgári Törvénykönyvről
a hulladékról
a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról
a pénzügyi tranzakciós illetékről
a biztosítási adóról
a Büntető Törvénykönyvről
a munka törvénykönyvéről
a Magyar Nemzeti Bankról

2011. évi CXCIII. törvény
2011. évi CLXXXIX. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXII. törvény
2011. évi CLXI. törvény
2011. évi CLV. törvény
2011. évi CXXII. törvény
2011. évi CXII. törvény
2011. évi CVIII. törvény
2011. évi CIII. törvény
2011. évi CII. törvény
2011. évi LXXXV. törvény
2010. évi CLXXXV. törvény
2010. évi CLVIII. törvény
2010. évi CXXII. törvény
2010. évi CIV. törvény
2010. évi LXXXVII. törvény
2010. évi XXXVIII. törvény
2009. évi CLXII. törvény
2009. évi CXV. törvény
2009. évi XCV. törvény
2009. évi LXXXV. törvény
2009. évi LXII. törvény
2009. évi L. törvény
2008. évi XLVIII. törvény
2008. évi XLVII. törvény
2008. évi XLVI. törvény
2008. évi XL. törvény
2007. évi CLIX. törvény
2007. évi CXL. törvény
2007. évi CXXXVIII. törvény
2007. évi CXXXVI. törvény
2007. évi CXXXV. törvény
2007. évi CXXVII. törvény
2007. évi CXVII. törvény
2007. évi CVI. törvény
2007. évi LXXXVI. törvény
2007. évi LXXX. törvény
2007. évi LXXV. törvény

a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési
formákról
Magyarország helyi önkormányzatairól
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
a központi hitelinformációs rendszerről
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
a közbeszerzésekről
a népegészségügyi termékadóról
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról
a környezetvédelmi termékdíjról
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól
a Nemzeti Földalapról
a hagyatéki eljárásról
a fogyasztónak nyújtott hitelről
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról
a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
a fizetési meghagyásos eljárásról
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
a földgázellátásról
a viszontbiztosítókról
a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló
egyesüléséről
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
az általános forgalmi adóról
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
az állami vagyonról
a villamos energiáról
a menedékjogról
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről,
valamint
a
könyvvizsgálói
közfelügyeletről

2007. évi II. törvény
2007. évi I. törvény
2006. évi CXXX. törvény
2006. évi XCVIII. törvény
2006. évi LXIX. törvény
2006. évi LX. törvény
2006. évi LIX. törvény
2006. évi LV. törvény
2006. évi XLIX. törvény
2006. évi X. törvény
2006. évi V. törvény
2006. évi IV. törvény
2005. évi CLXIV. törvény
2005. évi CXXXIII. törvény
2005. évi CXXI. törvény
2005. évi CXX. törvény
2005. évi XCV. törvény
2005. évi XXV. törvény
2004. évi CXL. törvény
2004. évi CII. törvény
2004. évi XLV. törvény
2004. évi XXXIV. törvény
2004. évi II. törvény
2003. évi CXXXIII. törvény
2003. évi CXXIX. törvény
2003. évi CXXVII. törvény
2003. évi CXXVI. törvény
2003. évi CX. törvény
2003. évi C. törvény
2003. évi XCII. törvény
2003. évi XC. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2003. évi LXXXVIII. törvény
2003. évi LXXXVII. törvény
2003. évi LXXXVI. törvény
2003. évi LXXXII. törvény
2003. évi LXXX. törvény
2003. évi LX. törvény

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról
a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint
a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
az európai szövetkezetről
a házipénztár adóról
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és
járadékról
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
a lobbitevékenységről
a szövetkezetekről
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról
a gazdasági társaságokról
a kereskedelemről
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól
a luxusadóról
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról
a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerződésekről
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások
különadójáról
az európai részvénytársaságról
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról
a mozgóképről
a társasházakról
a közbeszerzésekről
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól
a közösségi vámjog végrehajtásáról
a regisztrációs adóról
az elektronikus hírközlésről
az adózás rendjéről
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
a környezetterhelési díjról
az energiaadóról
a fogyasztói árkiegészítésről
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról
az élelmiszerekről
a jogi segítségnyújtásról
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2003. évi XLIX. törvény

2003. évi XLII. törvény
2003. évi XXIII. törvény
2003. évi XXI. törvény
2003. évi XV. törvény
2002. évi LV. törvény
2002. évi XLIII. törvény
2002. évi XI. törvény
2001. évi CXX. törvény
2001. évi CXVI. törvény
2001. évi CX. törvény
2001. évi CVIII. törvény
2001. évi XCVI. törvény
2001. évi LVIII. törvény
2001. évi XLVIII. törvény
2001. évi XL. törvény
2001. évi XXXIX. törvény
2001. évi XXXV. törvény
2000. évi CXVII. törvény
2000. évi C. törvény
2000. évi XLIII. törvény
2000. évi XXV. törvény
1999. évi CXXIV. törvény
1999. évi CXXI. törvény
1999. évi LXXVI. törvény
1999. évi XLII. törvény
1999. évi XXXII. törvény
1998. évi XCIII. törvény
1998. évi LXVI. törvény
1998. évi XXXIV. törvény
1998. évi XXV. törvény
1998. évi XXIII. törvény

1998. évi XI. törvény
1998. évi IV. törvény

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról
a földgázellátásról
a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben
történő teljesítés véglegességéről
az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a
munkavállalók tájékoztatását és a velük való
konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
a közvetítői tevékenységről
az egyszerűsített vállalkozói adóról
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról
a tőkepiacról
a Nemzeti Földalapról
a villamos energiáról
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről
a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá
egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű
közzétételéről
a Magyar Nemzeti Bankról
a formatervezési minták oltalmáról
a hírközlésről
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
az elektronikus aláírásról
az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről
a számvitelről
a hulladékgazdálkodásról
a kémiai biztonságról
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről
a gazdasági kamarákról
a szerzői jogról
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az
építési tevékenység átmeneti szabályozásáról
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes
feladatairól
az egészségügyi hozzájárulásról
a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati
tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről
a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére
vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében
történő foglalkoztatására
az ügyvédekről
a vállalkozás keretében végzett személy- és
vagyonvédelmi,
valamint
a
magánnyomozói
tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

1997. évi CLVII. törvény
1997. évi CLVI. törvény
1997. évi CLV. törvény
1997. évi CXLV. törvény
1997. évi CXLIV. törvény
1997. évi CXLI. törvény
1997. évi CXXXIX. törvény
1997. évi CXXXII. törvény
1997. évi CIII. törvény
1997. évi LXXXIII. törvény
1997. évi LXXXII. törvény
1997. évi LXXXI. törvény
1997. évi LXXX. törvény
1997. évi LXXVIII. törvény
1997. évi LXVII. törvény
1997. évi LXVI. törvény
1997. évi LVIII. törvény
1997. évi LV. törvény
1997. évi XXX. törvény
1997. évi XI. törvény
1996. évi CXXVI. törvény
1996. évi CXVI. törvény
1996. évi CXIV. törvény
1996. évi CXIII. törvény
1996. évi CXII. törvény
1996. évi CXI. törvény
1996. évi LXXXI. törvény
1996. évi LVII. törvény
1996. évi XLVIII. törvény
1996. évi XXI. törvény
1996. évi I. törvény
1995. évi CXIX. törvény
1995. évi CXVII. törvény
1995. évi CI. törvény
1995. évi C. törvény
1995. évi XCVI. törvény
1995. évi XCV. törvény
1995. évi XC. törvény
1995. évi LVI. törvény
1995. évi LIII. törvény
1995. évi XL. törvény
1995. évi XXXIX. törvény

a társasházról
a közhasznú szervezetekről
a fogyasztóvédelemről
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról
a gazdasági társaságokról
az ingatlan-nyilvántartásról
a menedékjogról
a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
a társadalombiztosítási nyugellátásról
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
az épített környezet alakításáról és védelméről
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
a gazdasági reklámtevékenységről
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a
könyvvizsgálói tevékenységről
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
az atomenergiáról
az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletről
a lakástakarékpénztárakról
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési
szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről
a társasági adóról és az osztalékadóról
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról
a közraktározásról
a területfejlesztésről és a területrendezésről
a rádiózásról és televíziózásról
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről
a személyi jövedelemadóról
a vámtarifáról
a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a
vámigazgatásról
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről
a devizáról
az élelmiszerekről
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról
a környezet védelmének általános szabályairól
a közbeszerzésekről
az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon
értékesítéséről

1995. évi XXXIII. törvény
1995. évi XXXII. törvény
1995. évi XXVIII. törvény
1994. évi LXXI. törvény
1994. évi LXVI. törvény
1994. évi LV. törvény
1994. évi LIII. törvény
1994. évi XXXIX. törvény
1994. évi XXIV. törvény
1994. évi XVI. törvény
1993. évi XCVI. törvény
1993. évi XCIII. törvény
1993. évi LXXXVI. törvény
1993. évi LXII. törvény
1993. évi LVIII. törvény
1993. évi LV. törvény
1993. évi X. törvény
1992. évi LXXIV. törvény
1992. évi LXXII. törvény
1992. évi LXIII. törvény
1992. évi XXII. törvény
1991. évi XC. törvény
1991. évi LXXXVI. törvény
1991. évi LXXIX. törvény
1991. évi LXXVIII. törvény
1991. évi LXIX. törvény
1991. évi LXIII. törvény
1991. évi LX. törvény
1991. évi XLIX. törvény
1991. évi XXXVIII. törvény
1991. évi XXXIV. törvény
1991. évi XVIII. törvény
1991. évi XVI. törvény
1991. évi IV. törvény
1990. évi C. törvény
1990. évi XCIII. törvény
1990. évi XCI. törvény
1990. évi LXXXVI. törvény
1990. évi LXXIV. törvény

1990. évi LXV. törvény
1990. évi VI. törvény
1990. évi V. törvény
1989. évi XXXIII. törvény
1989. évi VII. törvény
1988. évi XXIV. törvény
1988. évi XI. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról
a szabadalmi ügyvivőkről
a nemzeti szabványosításról
a választottbíráskodásról
a Bérgarancia Alapról
a termőföldről
a bírósági végrehajtásról
az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
a gazdasági kamarákról
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
a munkavédelemről
a
külföldiek
beutazásáról,
magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról
a frekvenciagazdálkodásról
a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a
bérfőzési szeszadóról
a magyar állampolgárságról
a termékfelelősségről
az általános forgalmi adóról
a távközlésről
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
a Munka Törvénykönyvéről
a magánszemélyek jövedelemadójáról
a társasági adóról
a földadóról
a fogyasztási adóról
a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről
a befektetési alapokról
a Magyar Nemzeti Bankról
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
a használati minták oltalmáról
a szerencsejáték szervezéséről
a számvitelről
a koncesszióról
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
a helyi adókról
az illetékekről
az adózás rendjéről
a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról
a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási
szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok
vagyonának
privatizálásáról
(értékesítéséről,
hasznosításáról)
a helyi önkormányzatokról
egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és
forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről
az egyéni vállalkozásról
a pártok működéséről és gazdálkodásáról
a sztrájkról
a külföldiek magyarországi befektetéseiről
a központi műszaki fejlesztési alapról

1988. évi VI. törvény
1978. évi IV. törvény
1976. évi II. törvény
1969. évi IX. törvény
1969. évi III. törvény
1969. évi II. törvény
1959. évi IV. törvény
1952. évi III. törvény
1949. évi XX. törvény
1989. évi 23. törvényerejű rendelet
1989. évi 2. törvényerejű rendelet
1988. évi 18. törvényerejű rendelet
1987. évi 23. törvényerejű rendelet
1987. évi 19. törvényerejű rendelet
1984. évi 23. törvényerejű rendelet
1982. évi 28. törvényerejű rendelet
1979. évi 13. törvényerejű rendelet
1978. évi 8. törvényerejű rendelet
1974. évi 1. törvényerejű rendelet
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet
251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a gazdasági társaságokról
a Büntető Törvénykönyvről
az emberi környezet védelméről
a védjegyről
a szerzői jogról
a találmányok szabadalmi oltalmáról
a Polgári Törvénykönyvről
a polgári perrendtartásról
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi
felügyeletéről
a takarékbetétről
a letéti jegyről
a kincstárjegyről
a versenytárgyalásról
a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott gazdasági
tevékenységre történő utasításáról
a kötvényről
a nemzetközi magánjogról
a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a
külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról
a devizagazdálkodásról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású
földnek
nem minősülő
ingatlanokat érintő
tulajdonszerzéséről
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása
érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés
hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás
alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési
kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei
kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési
eljárásban
való
szakhatósági
közreműködéséről, valamint a Magyarországon
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet
210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet

16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet

299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet
297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet
287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet
224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet

a
dohánytermékek előállításáról,
forgalomba
hozataláról és
ellenőrzéséről, a
kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi
bírság alkalmazásának részletes szabályairól
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és
a közhasznúság egyes kérdéseiről
a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren
kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető
mértékéről
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.
évi I. törvény végrehajtásáról
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról
a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus
fizetési eszközökről
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának,
vagyonkezelésének és hasznosításának részletes
szabályairól
a
termőföldre
vonatkozó
elővásárlási
és
előhaszonbérleti
jog
gyakorlásának
részletes
szabályairól
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról
a pénzváltási tevékenységről
a letéti jegyről
a kincstárjegyről
a kötvényről
a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és
az elektronikus fizetési eszközökről
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról

221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

197/2000. (XI. 27.) Korm. rendelet
215/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet
237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet
233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet
15/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet
161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet
87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

33/1995. (III. 31.) Korm. rendelet
3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet

a külföldi utas számára adható általános forgalmiadóvisszatérítésről
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001.
évi XXXIX. törvény végrehajtásáról
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény
végrehajtásáról
a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai,
valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi
szervezetek és azok tagjai számára adható általános
forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról
a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes
csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő
mentesítéséről
a természetgyógyászati tevékenységről
az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos eljárás szabályairól
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről
a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
a veszélyes hulladékokról
a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
megállapításáról
a külföldiek ingatlanszerzéséről
a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény
végrehajtásáról
az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és
fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól
a vállalkozás keretében végzett személy- és
vagyonvédelmi,
valamint
a
magánnyomozói
tevékenység átmeneti szabályairól
a villamos energia termeléséről, szállításáról és
szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
a vállalkozó devizaszámlájáról
a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény
végrehajtásáról

163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet
97/1994. (VI. 22.) Korm. rendelet
74/1994. (V. 10.) Korm. rendelet
69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet
64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet

48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet
3/1993. (I. 13.) Korm. rendelet

2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet
115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet
46/1992. (III. 13.) Korm. rendelet
183/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet
182/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet
181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet
95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet
47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet

24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet
47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet
52/1990. (III. 21.) MT rendelet
46/1990. (III. 13.) MT rendelet
94/1988. (XII. 22.) MT rendelet
55/1987. (X. 30.) MT rendelet
56/1986. (XII. 10.) MT rendelet
26/1985. (V. 11.) MT rendelet
39/1984. (XI. 5.) MT rendelet
12/1983. (V. 12.) MT rendelet
56/1981. (XI. 18.) MT rendelet

35/1978. (VII. 6.) MT rendelet
35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet
18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet
21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet

a külföldiek forintszámláiról
a befektetési alapok beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról
a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra
vonatkozó szabályokról
a
külföldiek
beutazásáról,
magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi
LXXXVI. törvény végrehajtásáról
a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások
vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.
törvény végrehajtásáról
a külföldi utas számára adható általános forgalmiadóvisszatérítésről
a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai,
valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi
szervezetek és azok tagjai számára adható általános
forgalmiadó-visszatérítéséről
a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésről
az alapítványok gazdálkodási rendjéről
a könyvvizsgálat rendjéről
az értékpapírforgalmazók éves beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
a biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének
sajátosságairól
a pénzintézetek éves beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről
a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a
devizahatósággal
szemben
fennálló
egyes
kötelezettségekről
az állami vállalatok felügyelő bizottságáról
a termékek minőségének tanúsításáról
a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések
lebonyolításának rendjéről
egyes kulturális tevékenységek folytatásáról
a vagyonjegyről
az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok
külföldről történő behozataláról
az állami biztosításfelügyeletről
a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról
a pénzforgalomról és a bankhitelről
a zaj- és rezgésvédelemről
a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és
az
azok
ártalmatlanításával
kapcsolatos
tevékenységekről
a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és
javítószolgálatáról
a pénzforgalom lebonyolításáról
a pénzforgalom lebonyolításáról
a pénzforgalom lebonyolításáról

9/1994. (IV. 30.) BM rendelet

2/1981. (I. 23.) BkM rendelet
4/1978. (III. 1.) BkM rendelet
12/1968. (XI. 12.) BkM rendelet
30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
25/2007. (II. 28.) GKM rendelet

21/2006. (V. 18.) IM rendelet
11/1991. (IX. 4.) IM rendelet
2/1965. (I. 24.) IM rendelet
1/1965. (I. 24.) IM rendelet
9/1995. (III. 17.) IKM-PM együttes rendelet
2/1992. (I. 13.) IKM rendelet
1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet
6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet
15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet
3/1989. (II. 26.) KeM rendelet
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
7/1991. (X. 17.) MüM rendelet
4/1991. (IV. 13.) MüM rendelet
6/1991. (VIII. 12.) NGKM rendelet
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

32/2009. (XII. 21.) PM rendelet

36/2007. (XII. 29.) PM rendelet

39/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a
külföldiek
beutazásáról,
magyarországi
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi
LXXXVI. törvény, valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm.
rendelet végrehajtásáról
a minőségvédelem egyes kérdéseiről
a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről
a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetről
az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a
dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba
hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások
bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról
a munkahelyek kémiai biztonságáról
a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és
szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó
kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes
kérdéseiről
a cégekre vonatkozó közlemények közzétételéről és
költségtérítéséről
a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről
a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről
általános vámpótlék bevezetéséről
az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről
a konzuli díjakról
az üzletek működéséről
az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról
a külföldiek kereskedelmi képviseleteiről, valamint
információs és szerviz irodáiról
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
a külföldiek magyarországi munkavállalásának
engedélyezéséről
a foglalkoztatást elősegítő egyes támogatásokról
egyes kivitelre kerülő termékek minőségellenőrzéséről
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint az elektronikus formában megőrzött számlák
adóhatósági ellenőrzéséről
a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar
Köztársaságban
megillető
általánosforgalmiadóvisszatéríttetési jognak, valamint a belföldön
letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más
tagállamában
megillető
hozzáadottértékadóvisszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos
egyes rendelkezésekről
a belföldön nem letelepedett adóalany általános
forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához
fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános
forgalmiadó-visszatéríttetési
kérelem
kötelező
adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról
a
feltételes adómegállapítás iránti kérelem
benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről,
valamint a döntési eljárás részletes szabályairól

32/2005. (X. 21.) PM rendelet

6/2004. (II. 13.) PM rendelet

3/1996. (I. 18.) PM rendelet

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

6/1993. (II. 9.) PM rendelet
6/1992. (III. 18.) PM rendelet
5/1992. (III. 18.) PM rendelet
25/1991. (X. 16.) PM rendelet

14/1987. (IV. 13.) PM rendelet
39/1976. (XI. 10.) PM-KkM együttes rendelet
16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet
12/1990. (V. 23.) AB határozat
99/1993. (XII. 24.) OGY határozat
36/1989. (XII. 9.) OGY határozat
1075/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat
1074/1995. (VIII. 4.) Korm. határozat
1065/1995. (VII. 6.) Korm. határozat
1022/1995. (III. 13.) Korm. határozat
1162/1989. (XII. 27.) MT határozat
9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés
6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés
15/1995. (PK. 18.) MNB rendelkezés

az
egyes szerencsejátékok
engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról
a
feltételes adómegállapítás iránti kérelem
benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről
a
feltételes adómegállapítás iránti kérelem
benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének
és visszatérítésének módjáról
a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási
azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító
pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását
biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
az 1992. január 1-jei rendező mérleg és rendező
eredménykimutatás készítéséről
az 1992. január 1-jei rendező egyszerűsített mérleg
készítéséről
az
egyes szerencsejátékok
engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról
az állami biztosításfelügyelet egyes kérdéseiről
a vámjog részletes szabályainak megállapításáról és a
vámeljárás szabályozásáról
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának engedélyezéséről
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok
során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekről
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának
engedélyezéséről
a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló minisztertanácsi
rendelet alkotmányellenességéről
az 1994. évi Vagyonpolitikai Irányelvekről
a lakossági forint- és devizaszámlák szabad
forgalmának minisztertanácsi korlátozása tilalmáról
a földgáz árszabályozásáról és 1997. január 1-jéig
terjedő árkiigazításáról
a villamos energia árszabályozásáról és 1997. január 1jéig terjedő árkiigazításáról
a gázszolgáltatók privatizációs pályázatának alapvető
feltételeiről
árfolyampolitikai intézkedésekről és a vámpótlék
bevezetéséről
a külföldi részvétellel működő KULTÚRBANK Rt.
alapításának jóváhagyásáról
a pénz- és elszámolásforgalom, valamint a
pénzfeldolgozás szabályairól
a pénzforgalomról
a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban
végzett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatási tevékenységről

4/1992. (PK. 10.) MNB rendelkezés
3/1992. (MK 34.) MNB rendelkezés
2/2014. Polgári jogegységi határozat

APEH tájékoztató
1996/166. Adózási kérdés
1996/164. Adózási kérdés
1996/23. Adózási kérdés
1995/312. Adózási kérdés

a külföldi pénznemben és külföldiekkel forintban
végzett pénzintézeti tevékenységről
a pénzforgalomról
a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon
rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot - a
kedvezőbb kamatmérték ellenében - korlátozás nélkül a
fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó
szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége
főszabályként nem vizsgálható
A külföldit megillető osztalék kiegészítő adójáról
a magyar állam részvételével létesült szervezet és az
off-shore feltételek
a Ta. tv. 4. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott a külföldi személy által számlázott szolgáltatásokhoz
kapcsolódó - adóalap-korrekció alkalmazásáról
külföldi szervezet tekintetében a befektetési jog hozama
(árfolyamnyeresége, kamata) adókötelezettséget nem
keletkeztet
külföldi
részvételű
gazdasági
társaság
adókedvezményre való jogosultsága megszerzésének
törvényi feltételeiről

