IRATKEZEKÉS:
- 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) *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600679.EUP
- 2015. évi CCXXII. törvény
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500222.TV
- 1995. évi LXVI. törvény
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500066.TV
- 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet
a digitális archiválás szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800001.ITM&searchUrl=/jogszabalykereso%3Fkif%3D%26x%3D43%26y%3D2%26pagenum%3D28

ADÓK, SZÁMVITEL:
-

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.221279

- 2000. évi C. törvény
a számvitelről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV#lbj0idca14
- 1990. évi C. törvény
a helyi adókról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000100.TV
- 2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv
- 1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500117.TV
- 2011. évi CLV. törvény
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100155.TV

- 2017. évi LIII. törvény
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700053.TV

- 2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV
- 1996. évi LXXXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600081.TV
- 2017. évi CLI. törvény
az adóigazgatási rendtartásról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700151.TV
- 2014. évi XXII. törvény
a reklámadóról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400022.TV#lbj0iddb1f
- 1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000093.TV#lbj0id5ed1
- 2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700150.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%
3Dad%25C3%25B3z%25C3%25A1s%2Brendje#lbj0ide0fa
- 2017. évi CLI. törvény
az adóigazgatási rendtartásról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700151.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=0000000
1.TXT
- 2003. évi XC. törvény
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról *
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300090.TV
- 2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról *(SZOCHO)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100156.TV

MUNKAÜGY, MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM:
-

1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.TV

-

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600030.BM

-

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400054.BM

- 2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV
- 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300005.MUM
- 1997. évi LXXX. törvény
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700080.TV
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300093.TV
- 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700195.KOR
- 2010. évi LXXV. törvény
az egyszerűsített foglalkoztatásról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000075.TV&searchUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%
3Drehabilit%25C3%25A1ci%25C3%25B3s%2Bhozz
- 1996. évi LXXV. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600075.TV
- 2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1100191.TV&celpara=22&goto=337

- 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900050.EUM
- 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900065.eum

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200003.scm

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS:
- 2009. évi CXXII. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900122.tv
- 2003. évi CXXXIII. törvény
a társasházakról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300133.TV
- 1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100049.TV
- 2017. évi CLIII. törvény
az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700153.TV
- 2013. évi V. törvény
a Polgári Törvénykönyvről *
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600130.TV
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500143.TV

SZAKMAI MŰKÖDÉS:
-

2013. évi CXXII. törvény
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300122.TV

-

2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900037.TV

-

1994.é évi LIII- törvény
a bírósági végrehajtásról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400053.TV

-

1996. évi XXI. törvény
a területfejlesztésről és a területrendezésről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600021.TV

-

1997. évi LXXVII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV

-

1997. évi CXLI. törvény
az ingatlan-nyilvántartásról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700141.TV

-

2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelméről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100064.tv

-

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI törvény
végrehajtásáról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900109.FVM

-

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800176.KOR

-

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
a vásárokról és a piacokról és a bevásárlóközpontokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0900055.KOR

-

23/2011. (III.8.) Korm. rendelet
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100023.kor

-

297/2011. (XII.22.) Korm. rendelet
az ipari parkokról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100297.kor

-

39/2015. (III.11.) Korm. rendelet
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatosan
https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1500039.KOR&cel=P(3)

- 1/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000041.KOR&mahu=1
- 55/2009.(III.13.) Korm. Rendelet
a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900055.KOR

- 59/1999.(XI.26.) EüM rendelet
a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900059.EUM

- 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet
a kistermelői élelmiszer-termelés,- előállítás és értékesítés feltételeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000052.fvm

- 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet
- a helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200051.vm
- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0900210.KOR&mahu=1

- 2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelemről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500164.TV

- 16/1982. (XII. 30.) EüM rendelet
a gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98200016.eum&getdoc=1
- 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet
az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700068.fvm
- 1993. évi LXXVIII. törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300078.TV

- 29/2015.(XI.03.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az építményadóról
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/939686/15ren29_170101.pdf
- 30/2015.(XI.03.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a telekadóról
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/793106/15ren30.pdf
- 44/2012.(IX.24.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről és használatáról
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/929707/12ren44_161213.pdf
- 11/2012.(II.24.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az Önkormányzat
vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
http://gov.pecs.hu/download/index.php?id=778143
- 46/2009. (XII.21.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete Pécs Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról
http://eugyintezes.pecs.hu/static/telepulesrendezes/Pecs_rendtervmod_2017_6_20170203
hiteles.pdf
- 37/2002. (VI.28.) sz. Ör.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az építészeti örökség
helyi védelméről
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/664899/02ren37_141202.pdf
- 65/1995. (XII.30.) sz Ör.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete a vásárok és piacok
tartásáról
http://gov.pecs.hu/static/tempPdf/662168/95ren65.pdf

