
Jogtár® Legal Monitoring Topic – 
Bank, biztosítás, pénzügy

Jogszabálylista

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

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. január 28-i 2003/6/EK IRÁNYELVE a bennfentes kereskedelemről  
és a piaci manipulációról (piaci visszaélés)

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 12-i 529/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a belső minősítésen alapuló módszeren és a fejlett mérési módszeren 
végrehajtott kiterjesztések és módosítások lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai 
standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről

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

•  11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, 
nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás 
végrehajtásáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 19-i (EU) 2017/589 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményeit meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 6-i (EU) 2017/953 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól szóló  
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kereskedési helyszíneket működtető 
befektetési vállalkozások és piacműködtetők által készített pozíciójelentések formátuma és ütemezése 
tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  2011. évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 IRÁNYELVE a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet 
módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2013. május 2-i 389/2013/EU RENDELETE a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós 
kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének 
eredményelszámolásáról
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•  A BIZOTTSÁG 2015. március 24-i (EU) 2015/500 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően az illeszkedési kiigazítás alkalmazásának felügyeleti jóváhagyása során 
követendő eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

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

•  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

•  40/2016. (X. 11.) MNB rendelet az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális 
követelményeiről

•  54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. január 20-i (EU) 2016/97 IRÁNYELVE a biztosítási értékesítésről (átdolgozás)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. július 11-i 2007/36/EK IRÁNYELVE az egyes részvényesi jogok 
gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban

•  2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról

•  A BIZOTTSÁG 2017. november 27-i (EU) 2018/389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2015/2366 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt 
kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 22-i (EU) 2017/1110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően az adatszolgáltatók engedélyezésére  
és a kapcsolódó bejelentésekre vonatkozó egységes formanyomtatványok, mintadokumentumok és eljárások 
tekintetében végrehajtástechnikai standardok meghatározásáról

•  282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. március 14-i 260/2012/EU RENDELETE az euroátutalások  
és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról

•  2000. évi CXVI. törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról

•  37/2017. (XII. 27.) MNB rendelet az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről  
vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, 
szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó követelményekről

•  A BIZOTTSÁG 2016. október 31-i (EU) 2017/208 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy negatív piaci forgatókönyv által egy intézmény származtatott ügyleteire 
gyakorolt hatásból eredő biztosítéknyújtási kötelezettségeknek megfelelő, további likviditási kiáramlásokra 
vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői 
hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról

•  A TANÁCS 2001. december 27-i 2580/2001/EK RENDELETE a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes 
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2007. szeptember 5-i 2007/44/EK IRÁNYELVE a 92/49/EGK tanácsi irányelvnek 
és a 2002/83/EK, a 2004/39/EK, a 2005/68/EK és a 2006/48/EK irányelvnek a pénzügyi szektorbeli 
részesedésszerzések és részesedésnövelések prudenciális értékelésének eljárási szabályai és az értékelés 
kritériumai tekintetében történő módosításáról

•  54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet a technikai kamatláb maximális mértékéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 909/2014/EU RENDELETE az Európai Unión belüli  
értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, 
valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében 
végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról
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•  A BIZOTTSÁG 2014. június 4-i 1152/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézményspecifikus anticiklikus tőke-pufferráta kiszámítása céljából 
a lényeges hitelkockázati kitettségek földrajzi helyének azonosítására irányuló szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. március 14-i 236/2012/EU RENDELETE a short ügyletekről és  
a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról

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

•  A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 1249/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendeletnek megfelelően a központi szerződő felek által vezetett nyilvántartások formátumára 
vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról

•  2012. évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2016/1675 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik 
országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 19-i (EU) 2015/462 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi rendeletnek megfelelően a különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti 
jóváhagyására, a felügyeleti hatóságok között a különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott 
együttműködéssel és információcserével kapcsolatos eljárásokra, valamint a különleges célú gazdasági egységek 
általi adatszolgáltatás formátumának és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról

•  10/2009. (II. 27.) MNB rendelet a központi értéktár szabályzataira vonatkozó követelményekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. december 16-i 2002/87/EK IRÁNYELVE a pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint 
a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve 
a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 537/2014/EU RENDELETE a közérdeklődésre számot tartó 
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről  
és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. október 7-i (EU) 2016/1799 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendelet 136. cikke (1) bekezdésének és 136. cikke (3) bekezdésének megfelelően a külső hitelminősítő 
intézetek hitelkockázati hitelminősítéseinek hozzárendelése tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról

•  114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről

•  536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek 
részletszabályairól

•  2009. évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről

•  A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 153/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó követelményekről szóló szabályozási 
technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek 
törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

•  285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről

•  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. június 6-i 2002/47/EK IRÁNYELVE a pénzügyi biztosítékokról szóló 
megállapodásokról
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•  1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

•  A BIZOTTSÁG 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK RENDELETE 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac 
átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott 
kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról

•  A BIZOTTSÁG 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK IRÁNYELVE a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról

•  192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1093/2010/EU RENDELETE az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK 
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

•  44/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi 
követelményeiről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 575/2013/EU RENDELETE a hitelintézetekre vonatkozó 
prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

•  83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

•  A BIZOTTSÁG 2016. május 24-i (EU) 2017/569 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi eszközök kereskedésének felfüggesztésére és beszüntetésére 
vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról

•  65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról

•  A BIZOTTSÁG 2014. december 18-i (EU) 2015/79 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az intézmények 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU végrehajtási rendeletnek a megterhelt eszközök, az egységes 
adatmodell és ellenőrzési szabályok tekintetében történő módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 19-i 1606/2002/EK RENDELETE a nemzetközi számviteli 
standardok alkalmazásáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 6-i (EU) 2017/573 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös ügyintézési helyről végzett szolgáltatások 
szabályai és díjstruktúrái tisztességességének és megkülönböztetésmentességének biztosítását célzó 
követelményekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

•  A BIZOTTSÁG 2016. április 25-i (EU) 2017/565 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, 
valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről

•  263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fizetési számla váltásáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 13-i (EU) 2017/578 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árjegyzési megállapodásokkal  
és rendszerekkel kapcsolatos követelmények meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről

•  22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet 
kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának 
kötelező tartalmi elemeiről



Jogtár® Legal Monitoring Topic – Bank, biztosítás, pénzügy  |  Jogszabálylista 5

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK IRÁNYELVE az elektronikuspénz-
kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről,  
a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 15-i (EU) 2017/1005 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzügyi eszközök kereskedésének 
felfüggesztésére és beszüntetésére vonatkozó tájékoztatás és közzététel formája és időpontja tekintetében 
végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. május 30-i (EU) 2018/843 IRÁNYELVE a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 
irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról

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

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

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

•  A TANÁCS 2014. december 9-i 2014/107/EU IRÁNYELVE a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó 
kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/34/EU IRÁNYELVE a meghatározott típusú 
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól  
és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint 
a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  2014. évi XXXVII. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről

•  28/2015. (X. 21.) NGM rendelet a biztosítóban az élet- és nem-életbiztosítási ágak elkülönítésének módjáról

•  213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

•  39/2014. (X. 9.) MNB rendelet a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával 
és közzétételével összefüggő szabályokról

•  451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

•  6/2002. (II. 20.) PM rendelet a befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet  
és a tőzsde tájékoztatási kötelezettségéről

•  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

•  A BIZOTTSÁG 2016. január 26-i (EU) 2016/709 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező 
pénznemekre vonatkozó eltérések alkalmazásának feltételeit meghatározó szabályozástechnikai standardok 
tekintetében való kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 12-i 528/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az opciókkal kapcsolatos, piaci kockázati sztenderd módszer szerinti nem 
delta kockázatok kezelését meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
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•  A BIZOTTSÁG 2017. június 13-i (EU) 2017/1944 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2004/39/EK és a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti befektetési vállalkozásban tervezett befolyásolórészesedés-szerzésre 
vonatkozó bejelentés kapcsán az érintett illetékes hatóságok között folytatott konzultációs folyamat egységes 
formanyomtatványaira, mintadokumentumaira és eljárásaira vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról

•  281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól

•  131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, 
tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. szeptember 4-i 945/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendelet szerinti releváns, megfelelően diverzifikált indexek tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2010. július 1-i 583/2010/EU RENDELETE a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a kiemelt befektetői információk tekintetében, valamint a papírtól eltérő tartós adathordozón vagy weboldalon 
rendelkezésre bocsátott kiemelt befektetői információk vagy tájékoztató esetében teljesítendő különleges 
feltételek tekintetében történő végrehajtásáról

•  34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára  
és szabályzataira vonatkozó követelményekről

•  21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről  
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 
elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján 
elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

•  A BIZOTTSÁG 2012. június 29-i 827/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a nettó rövid részvénypozíciók 
közzétételének módjára, a nettó rövid pozíciók tekintetében az Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére 
bocsátandó információk formájának meghatározására, a részvények vagy állampapírok elszámoláskori 
rendelkezésre állását megfelelően biztosító megállapodás-, rendelkezés- és intézkedéstípusok meghatározására 
és az egyes részvények fő kereskedési helyszínének meghatározásával kapcsolatos időpontokra és időszakokra 
vonatkozó, a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 
236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelő végrehajtási technikai standardok 
megállapításáról

•  463/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a független pénzügyi szolgáltatás közvetítői, valamint függő jelzáloghitel 
közvetítői felelősségbiztosítási szerződés tartalmi követelményeiről

•  250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési  
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

•  2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/849 IRÁNYELVE a pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  
és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

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

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

•  2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

•  A BIZOTTSÁG 2014. december 17-i (EU) 2015/761 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2004/109/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a jelentős részesedésekre vonatkozó egyes szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről
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•  2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

•  19/2016. (V. 25.) MNB rendelet az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj 
megállapításának részletes szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. december 17-i 1308/2013/EU RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok 
közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  11/2009. (II. 27.) MNB rendelet a tőkepiacról szóló törvény szerinti központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezet szabályzataira vonatkozó követelményekről

•  15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz 
kapcsolódó ösztönzőkről

•  2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 11-i (EU) 2015/923 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
rendelet módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. július 4-i 648/2012/EU RENDELETE a tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. december 15-i 2004/109/EK IRÁNYELVE a szabályozott piacra 
bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények 
harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/57/EU IRÁNYELVE a piaci visszaélések büntetőjogi 
szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1095/2010/EU RENDELETE az európai felügyeleti 
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról  
és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/2070 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az intézmények által az Európai 
Bankhatóság és az illetékes hatóságok számára a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 78. cikkének 
(2) bekezdése értelmében teljesítendő adatszolgáltatás során használandó táblákra, fogalommeghatározásokra 
és informatikai megoldásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2017/588 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényekre, letéti igazolásokra és a tőzsdei kereskedésben részt vevő 
alapokra vonatkozó árlépésköz-rendszereket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
történő kiegészítéséről

•  109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról

•  2003. évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 20-i (EU) 2017/1093 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a befektetési vállalkozások  
és a piacműködtetők pozíciójelentéseinek formátuma tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról

•  286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről

•  2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2009. augusztus 6-i 716/2009/EK RENDELETE az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának 
meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról
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•  2000. évi C. törvény a számvitelről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv 
módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 5-i 2002/13/EK IRÁNYELVE a nem életbiztosítási vállalkozások 
szavatoló tőkéjére vonatkozó követelmények tekintetében a 73/239/EGK tanácsi irányelv módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2017/583 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi 
termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre  
és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010. november 24-i 1094/2010/EU RENDELETE az európai felügyeleti 
hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK 
határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

•  1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

•  82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. május 20-i (EU) 2019/876 RENDELETE az 575/2013/EU rendeletnek 
a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel 
szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások  
és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról

•  1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

•  A BIZOTTSÁG 2017. május 31-i (EU) 2017/1230 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a határon átnyúló, csoporton vagy intézményvédelmi rendszeren belül 
nyújtott, le nem hívott hitel- vagy likviditási keretekre vonatkozó, kedvezményes likviditáskiáramlási vagy 
-beáramlási arány alkalmazására vonatkozó kiegészítő objektív kritériumok további részleteit meghatározó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2014. október 10-i (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről

•  16/2017. (VI. 30.) NGM rendelet a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termékjóváhagyási folyamatról

•  485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről

•  2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról

•  335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai 
szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai 
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 7-i (EU) 2017/980 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően az illetékes hatóságok között a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok tekintetében 
a felügyeleti tevékenységekben történő együttműködés során, valamint az információcsere során alkalmazandó 
egységes formanyomtatványokra, mintadokumentumokra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai 
standardok meghatározásáról
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•  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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK RENDELETE a hitelminősítő intézetekről

•  A BIZOTTSÁG 2016. április 7-i (EU) 2017/593 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelme, 
a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

•  17/2018. (V. 29.) MNB rendelet a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

•  A BIZOTTSÁG 2014. október 2-i 1187/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapul szolgáló eszközökhöz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó, az ügyféllel 
vagy egymással kapcsolatban álló ügyfelek csoportjával szembeni teljes kitettséget meghatározó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

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

•  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

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

•  A BIZOTTSÁG 2015. január 30-i (EU) 2015/850 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási 
technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet 
módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. március 1-i (EU) 2016/313 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a likviditással kapcsolatos 
adatszolgáltatás céljából a monitorozásra alkalmas további mérési módszerek tekintetében a 680/2014/EU 
végrehajtási rendelet módosításáról

•  1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•  24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség részletes szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2014. december 12-i 2014/908/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a kitettségek 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kezelése céljából bizonyos harmadik országok és területek felügyeleti  
és szabályozási követelményeinek egyenértékűségéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

•  A BIZOTTSÁG 2016. május 18-i (EU) 2017/566 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem végrehajtott megbízások 
ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való 
meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/26/EK IRÁNYELVE a fizetési és értékpapír-elszámolási 
rendszerekben az elszámolások véglegességéről

•  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

•  79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és 
kockázatkezelési követelményekről
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•  35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról

•  21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások 
kiadásának szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2017/1943 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások engedélyezésére vonatkozó információkat  
és követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 11-i (EU) 2015/2012 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a többlettőke-követelmények előírására, kiszámítására és megszüntetésére 
irányuló határozatokkal kapcsolatos eljárások tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

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

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 12-i 527/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az intézmény folyamatos működés melletti hitelminősítési besorolását 
megfelelően tükröző, a javadalmazás változó összetevőjébe beszámítható eszközosztályokat meghatározó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2015. május 28-i (EU) 2015/1555 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 440. cikkel összhangban az intézmények anticiklikustőkepuffer-
követelménynek való megfelelésével kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. október 11-i (EU) 2016/1801 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendeletnek megfelelően a külső hitelminősítő intézetek értékpapírosítási hitelminősítéseinek 
megfeleltetése tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. november 25-i 2009/138/EK IRÁNYELVE a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK IRÁNYELVE a gépjármű-
felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. március 3-i 97/9/EK IRÁNYELVE a befektetőkártalanítási rendszerekről

•  36/2015. (IX. 24.) MNB rendelet az értékpapírszámla, ügyfélszámla belépési azonosító és jelszó megképzésének 
módszertanáról, a kapcsolódó adatszolgáltatásról, valamint az adatbiztonsági követelményeket rögzítő 
szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

•  2008. évi LXIII. törvény az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek 
felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban,  
2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról

•  A TANÁCS 1989. február 13-i 89/117/EGK IRÁNYELVE a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem 
a székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat 
terhelő kötelezettségekről

•  A BIZOTTSÁG 2012. június 29-i 826/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 236/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a nettó rövid pozíciókra vonatkozó bejelentési és közzétételi 
követelményekre, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára a nettó rövid pozíciókkal kapcsolatban 
továbbítandó részletes információkra és a forgalom számításának a mentesülő részvények meghatározása 
céljából alkalmazott módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről

•  67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről

•  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
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•  35/2009. (XII. 28.) MNB rendelet a fizetési rendszer működtetésére vonatkozó tárgyi, technikai, biztonsági  
és üzletmenet-folytonossági követelményekről

•  48/2002. (XII. 28.) PM rendelet a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes 
szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. február 4-i 2014/17/EU IRÁNYELVE a lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet 
módosításáról

•  251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól

•  A BIZOTTSÁG 2017. június 19-i (EU) 2017/1945 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2014/65/EU európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a kérelmező és engedélyezett befektetési vállalkozások által és számukra 
nyújtandó értesítések tekintetében végrehajtástechnikai standardok meghatározásáról

•  A TANÁCS 1991. december 19-i 91/674/EGK IRÁNYELVE a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves 
beszámolóiról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. július 13-i 2009/65/EK IRÁNYELVE az átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról

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

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 19-i (EU) 2015/460 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a belső modell jóváhagyására szolgáló eljárás tekintetében  
végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. március 11-i 2009/14/EK IRÁNYELVE a betétbiztosítási rendszerekről 
szóló 94/19/EK irányelvnek a fedezeti szint és a kifizetési határidő tekintetében történő módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. szeptember 29-i 1030/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet értelmében a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosításához alkalmazott 
mutatóértékek nyilvánosságra hozatalának egységes formátumára és időpontjára vonatkozó  
végrehajtás-technikai standardok rögzítéséről

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. június 8-i (EU) 2016/943 IRÁNYELVE a nem nyilvános know-how és üzleti 
információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről

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

•  1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi 
Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 24-i (EU) 2015/499 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiegészítő szavatolótőke-elemek alkalmazására vonatkozó felügyeleti 
jóváhagyás megadása során követendő eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról

•  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•  1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. január 7-i 241/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási 
technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről

•  47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet a lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről
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•  2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

•  341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. május 20-i (EU) 2015/847 RENDELETE a pénzátutalásokat kísérő 
adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. március 11-i 2002/14/EK IRÁNYELVE az Európai Közösség 
munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról

•  163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul 
magas havi törlesztési teher mértékéről

•  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 785/2004/EK RENDELETE a légifuvarozókra és légi járművek 
üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről

•  45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről  
és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint 
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 
végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek 
részletes szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 2014/92/EU IRÁNYELVE a fizetési számlákhoz kapcsolódó 
díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve 
használatáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. május 18-i (EU) 2017/567 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 600/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság, a portfóliótömörítés, 
valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti intézkedések 
tekintetében történő kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005. október 26-i 1889/2005/EK RENDELETE a Közösség területére belépő, 
illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről

•  459/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a tőzsdék, a központi értéktári és a központi szerződő fél tevékenységet végző 
szervezetek éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. október 25-i 1227/2011/EU RENDELETE a nagykereskedelmi 
energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 8-i (EU) 2017/575 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek által az ügyletek 
végrehajtásának minőségére vonatkozóan közzéteendő adatokat meghatározó szabályozástechnikai standardok 
tekintetében történő kiegészítéséről

•  2017. évi LII. törvény az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedések végrehajtásáról

•  42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá 
a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 8-i (EU) 2017/576 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez 
kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi éves nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/56/EU IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. április 4-i 2001/24/EK IRÁNYELVE a hitelintézetek reorganizációjáról 
és felszámolásáról
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. április 23-i 2008/48/EK IRÁNYELVE a fogyasztói 
hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 12-i 524/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a székhely szerinti és a fogadó tagállamok illetékes hatóságai által egymás 
számára rendelkezésre bocsátott információkat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2010. november 12-i 1031/2010/EU RENDELETE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei 
Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei árverés útján történő értékesítésének időbeli 
ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK RENDELETE a Közösségben történő 
határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/65/EU IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól, 
valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (átdolgozás)

•  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

•  A BIZOTTSÁG 2012. július 5-i 919/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a short ügyletekről  
és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a likvid részvények és más pénzügyi eszközök árfolyamesése számításának 
módszerére vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről

•  180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról

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

•  2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

•  2005. évi CLVI. törvény a nyugdíj-előtakarékossági számlákról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013. június 26-i 2013/36/EU IRÁNYELVE a hitelintézetek tevékenységéhez 
való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, 
a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

•  A BIZOTTSÁG 2014. október 10-i (EU) 2015/61 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében 
történő kiegészítéséről

•  78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól

•  19/2019. (V. 13.) MNB rendelet a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni 
védelmével kapcsolatos technikai feladatokról

•  36/2017. (XII. 27.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus 
kapcsolattartás szabályairól

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 29-i (EU) 2017/1018 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a pénzügyi eszközök 
piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások, 
piacműködtetők és hitelintézetek által bejelentendő információkat meghatározó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában 
igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
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•  A BIZOTTSÁG 2017. december 14-i (EU) 2017/2382 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2014/65/EU európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően az információk továbbításához használt egységes formanyomtatványok, 
mintadokumentumok és eljárások tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 27-i (EU) 2015/2197 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendeletnek megfelelően egymással nagymértékben korreláló pénznemek tekintetében  
végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

•  A BIZOTTSÁG 2015. december 15-i (EU) 2015/2344 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 575/2013/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendelet értelmében a likvid eszközök rendelkezésre állása tekintetében korlátokkal rendelkező 
pénznemekre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének 
meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

•  A BIZOTTSÁG 2008. november 3-i 1126/2008/EK RENDELETE az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról

•  2013. évi LXXXIII. törvény a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 2004/25/EK IRÁNYELVE a nyilvános vételi ajánlatról

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 2-i (EU) 2017/571 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek 
általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  1989. évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2017/584 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket 
meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

•  2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről

•  A BIZOTTSÁG 2016. október 24-i (EU) 2017/180 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a benchmark-portfóliók értékelésére vonatkozó követelményekre  
és az értékelésmegosztási eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 
kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1132 IRÁNYELVE a társasági jog egyes 
vonatkozásairól

•  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 19-i (EU) 2015/461 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a csoportszintű belső modell 
alkalmazására irányuló kérelemmel kapcsolatos, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
közös határozathozatal folyamatára vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2016. május 25-i (EU) 2016/824 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a multilaterális kereskedési rendszerek  
és a szervezett kereskedési rendszerek ismertetésének, valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak tett 
értesítéseknek a tartalmára és formátumára vonatkozó végrehajtás technikai standardok meghatározásáról 

•  A BIZOTTSÁG 2016. szeptember 13-i (EU) 2016/1646 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően a fő indexekkel és az elismert tőzsdékkel kapcsolatos végrehajtás-technikai 
standardok meghatározásáról

•  98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai 
megsemmisítésének biztonsági szabályairól
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•  2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről

•  2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

•  A BIZOTTSÁG 2015. március 24-i (EU) 2015/498 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásához szükséges felügyeleti 
jóváhagyás tekintetében alkalmazandó eljárásra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2011/61/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, 
az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről

•  2009. évi IV. törvény a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

•  2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint 
a könyvvizsgálói közfelügyeletről

•  A TANÁCS 2002. május 27-i 881/2002/EK RENDELETE az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel 
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó 
intézkedések bevezetéséről

•  2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

•  214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint  
a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•  10/2014. (IV. 3.) MNB rendelet a tőkekövetelményről, a valós értéken értékelt nem realizált nyereségről  
és veszteségről, az ezekhez kapcsolódó levonásokról és a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó szerzett jogokról

•  A BIZOTTSÁG 2017. július 11-i (EU) 2017/1946 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2004/39/EK és 2014/65/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részesedést szerezni kívánó személyek által a befektetési 
vállalkozásokban tervezett befolyásolórészesedés-szerzés bejelentésébe foglalandó információk kimerítő 
jegyzékére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

•  A BIZOTTSÁG 2018. május 7-i (EU) 2018/1108 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2015/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikuspénz-kibocsátók és a pénzforgalmi szolgáltatók központi 
kapcsolattartó pontjainak kijelölésével kapcsolatos kritériumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardokkal 
és a központi kapcsolattartó pontok feladataira vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 2014/59/EU IRÁNYELVE a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, 
a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, 
valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

•  2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

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

•  150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 
eljárásrendjéről

•  2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

•  59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet a fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel 
tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről

•  1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

•  1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

•  2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
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•  A BIZOTTSÁG 2014. június 4-i 620/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a székhely szerinti és a fogadó tagállam 
illetékes hatóságai közötti információcserét meghatározó, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelő végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

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

•  20/2019. (V. 13.) MNB rendelet az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról

•  A BIZOTTSÁG 2016. február 15-i (EU) 2016/200 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az intézményekre vonatkozó tőkeáttételi 
mutató 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra hozatala tekintetében 
végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról

•  28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon 
általában használt nyelvekről

•  A BIZOTTSÁG 2014. június 23-i 710/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően az intézményspecifikus prudenciális követelményekre vonatkozó együttes 
határozathozatali eljárás alkalmazási feltételeit meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

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

•  43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai 
tartalékairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. május 15-i 600/2014/EU RENDELETE a pénzügyi eszközök piacairól  
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

•  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

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 4-i 604/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2013/36/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a szakmai tevékenységükkel valamely intézmény kockázati profiljára jelentős 
hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló 
szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  363/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a szanálási eszközök alkalmazásakor felmerülő, elszámolható költségekről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. november 26-i 1286/2014/EU RENDELETE a lakossági befektetési 
csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumokról

•  A BIZOTTSÁG 2014. április 16-i 680/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az intézmények 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 12-i 525/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a piac fogalmát meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében 
való kiegészítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. május 17-i 2006/43/EK IRÁNYELVE az éves és összevont (konszolidált) 
éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 
valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. június 7-i (EU) 2017/574 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  39/2016. (X. 11.) MNB rendelet a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményekről
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•  2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. december 1-i (EU) 2017/591 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/65/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a pozíciólimitek árualapú származtatott termékekre való alkalmazását 
meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2012. december 19-i 152/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló 
szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 IRÁNYELVE a 2014/59/EU irányelvnek 
a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt helye tekintetében 
történő módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2015. november 11-i (EU) 2015/2014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 2009/138/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelvnek megfelelően a csoportfelügyeleti hatósághoz történő információbenyújtáshoz kapcsolódó 
eljárások és mintadokumentumok meghatározására, valamint a felügyeleti hatóságok közötti információcserére 
vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

•  25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang 
szabályozásáról

•  2014. évi XIX. törvény a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi 
adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, 
valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2012. július 5-i 918/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a short ügyletekről  
és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló 236/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások, a nettó rövid pozíciók számítása, az állampapírral 
kapcsolatos fedezett hitel-nemteljesítési csereügyletek, a bejelentési küszöbértékek, a korlátozások 
felfüggesztéséhez szükséges likviditási küszöbértékek, a pénzügyi eszközök jelentős árfolyamesése és a káros 
hatással járó események tekintetében történő kiegészítéséről

•  A BIZOTTSÁG 2013. december 20-i 183/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hitelintézetekre  
és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról 
szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

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

•  20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról

•  A BIZOTTSÁG 2013. december 20-i 1423/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az intézményekre vonatkozó 
szavatolótőke-követelmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyilvánosságra 
hozatala tekintetében végrehajtási technikai standardok megállapításáról

•  2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

•  A TANÁCS 2011. február 15-i 2011/16/EU IRÁNYELVE az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről 
és a 77/799/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  A BIZOTTSÁG 2016. július 14-i (EU) 2017/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 600/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó referenciaadatok adatstandardjaira  
és -formátumaira, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóság és az illetékes hatóságok által kialakítandó 
mechanizmusokkal kapcsolatban szükséges technikai intézkedésekre vonatkozó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő kiegészítéséről
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. június 8-i 2011/61/EU IRÁNYELVE az alternatív befektetésialap-kezelőkről, 
valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet 
módosításáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. augusztus 27-i 926/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a letelepedés jogának  
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos, a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti értesítés során alkalmazandó egységes táblákat, mintadokumentumokat és eljárásokat 
meghatározó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról

•  A TANÁCS 1986. december 8-i 86/635/EGK IRÁNYELVE a bankok és más pénzügyi intézmények éves 
beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

•  2011. évi CLXVIII. törvény a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 RENDELETE az értékpapír-finanszírozási 
ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 2014/49/EU IRÁNYELVE a betétbiztosítási rendszerekről

•  A BIZOTTSÁG 2014. március 13-i 625/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szponzorokra, eredeti hitelező és értékpapírosítást 
kezdeményező intézményekre vonatkozóan az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos 
követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről

•  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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 596/2014/EU RENDELETE a piaci visszaélésekről (piaci 
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, 
a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. május 28-i 2001/34/EK IRÁNYELVE az értékpapírok hivatalos tőzsdei 
jegyzésre történő bevezetéséről és az ilyen értékpapírokról közzéteendő információkról

•  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

•  57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus 
tőkepufferráta mértékéről

•  A BIZOTTSÁG 2009. május 18-i 406/2009/EK RENDELETE az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának 
meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2014. szeptember 19-i 1125/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2014/17/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára előírt szakmai felelősségbiztosítás vagy hasonló 
biztosíték minimális összegére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

•  284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról  
és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla 
megnyitásának és vezetésének szabályairól

•  14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, 
valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba 
vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról
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