
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Adatvédelem
Jogszabálylista

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

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

•  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

•  22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet a hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról

•  2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról

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

•  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

•  2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

•  2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

•  7/2016. (X. 19.) KKM rendelet a tartós külszolgálat időtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás 
igénybevételének részletes szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2001. május 30-i 1049/2001/EK RENDELETE az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

•  2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről

•  354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való 
részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti  
és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011. március 9-i 2011/24/EU IRÁNYELVE a határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről

•  381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

•  2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

•  2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•  23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

•  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

•  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

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

•  2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
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•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012. december 12-i 1215/2012/EU RENDELETE a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

•  2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

•  2007. évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. július 9-i 765/2008/EK RENDELETE a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

•  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

•  10/2015. (VII. 30.) HM rendelet a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint 
a felülvizsgálati eljárásról

•  1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

•  1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

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

•  2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

•  1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

•  85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió 
forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről

•  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

•  2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról

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

•  1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint  
e szolgáltatások fedezetéről

•  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

•  301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés 
mértékéről

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

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

•  9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, 
illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól

•  1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

•  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi 
mintákról

•  4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi  
és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok  
és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint  
az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról

•  2012. évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról

•  2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

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

•  21/2017. (VII. 18.) MvM rendelet a külszolgálati pályázati rendszerről
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•  1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

•  31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki 
követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített 
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1338/2008/EK RENDELETE a népegészségre  
és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról

•  AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA

•  1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés 
szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról

•  2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

•  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

•  2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint 
a biobankok működésének szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 IRÁNYELVE a műszaki szabályokkal  
és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról (kodifikált szöveg)

•  1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

•  25/2018. (IX. 3.) IM rendelet az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról

•  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

•  2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

•  2004. évi I. törvény a sportról

•  2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

•  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

•  2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

•  2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

•  2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

•  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

•  2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002. július 12-i 2002/58/EK IRÁNYELVE az elektronikus hírközlési ágazatban 
a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv”)

•  2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről

•  2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

•  2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

•  180/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatokról

•  1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

•  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső 
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

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

•  1991. évi XVI. törvény a koncesszióról
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•  25/2015. (VI. 15.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota 
megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat 
végrehajtásának szabályairól

•  2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

•  1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról

•  22/2015. (VI. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése 
céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól

•  2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

•  2000. évi C. törvény a számvitelről

•  1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról

•  179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől 
való eltérésről

•  1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

•  31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről 
és a kötelező adatközlés szabályairól

•  38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
adatfeldolgozásának biztosításáról

•  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•  2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről

•  49/2007. (IV. 26.) GKM-EüM-IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok köréről és az adatokhoz való hozzáférés rendjéről

•  1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. november 17-i 2003/98/EK IRÁNYELVE a közszféra információinak 
további felhasználásáról

•  1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

•  1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/680 IRÁNYELVE a személyes adatoknak  
az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása 
vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről

•  2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

•  2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

•  14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól

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

•  31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről

•  2018. évi CI. törvény a 2021. évi népszámlálásról

•  2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról
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•  AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES 
SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

•  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)

•  2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

•  2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

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

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

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 536/2014/EU RENDELETE az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
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