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Jogszabály száma Jogszabály elnevezése Elérhetőség

Európai parlament és tanács 
2016/679 rendelete - GDPR

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli 

helyezéséről

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.239298 

2011. évi CXCVI. Törvény a nemzeti vagyonról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142898.290151

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.290149

2007. évi CLII. Törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111766.285813

2009. évi CXXII. Törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125935.295518

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139876.287601

2015. évi CXLIII. Törvény a közbeszerzésekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191285.312336

1993. évi LXXVIII. Törvény
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19424.287062

2005. évi CLXIV. Törvény a kereskedelemről https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV

2007. évi CXXIX. Törvény a termőföld védelméről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111491.297986

2013. évi CXXII. Törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.294091

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

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.297980

2003. évi CXXXIII. Törvény a társasházakról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76415.287078

2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85679.290127

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és 

teljes szövege

TÖRVÉNYEK

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK II/1.



Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat 

Képviselőtestületének 9/2015.(II.16.) 
önkormányzati rendelete

az önkormányzat tuladjonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról
http://rendeletek.obuda.hu/rendeletek/92015-ii-16-onkormanyzati-
rendelet-az-onkormanyzat-tuladjonaban-allo-egyes-vagyontargyak-

berbeadasarol/

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat 

Képviselőtestületének 17/2014. (VI. 
2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról

http://rendeletek.obuda.hu/rendeletek/172014-vi-2-onkormanyzati-
rendelet-az-onkormanyzat-vagyonarol-es-a-vagyontargyak-feletti-

tulajdonosi-jogok-gyakorlasarol/

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-
Békásmegyer Képviselőtestületének 

18/2014.(VI.2.) önkormányzati 
rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről
http://rendeletek.obuda.hu/rendeletek/182014-vi-2-onkormanyzati-
rendelet-az-onkormanyzat-tulajdonaban-levo-egyes-vagyontargyak-

elidegeniteserol/

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-
Békásmegyer Képviselőtestületének 

19/2014.(VI.2.) önkormányzati 
rendelete

a vásárcsarnokok, a piacok és az üzletközpontok létesítéséről és 
működésük rendjéről

http://rendeletek.obuda.hu/rendeletek/192014-vi-2-onkormanyzati-
rendelet-a-vasarcsarnokok-a-piacok-es-az-uzletkozpontok-letesiteserol-es-

mukodesuk-rendjerol/

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet
az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi 

és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 
vonatkozó eljárási szabályokról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165426.261544

55/2009. (III.13.) a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124987.290975

59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40811.235675

18/1990. (I. 31.) MT rendelet
a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérlőre való áthárításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=12677.244748

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.313439

482/2015. (IX.10.) számú 
Képviselőtestületi határozat

nyugdíjasházi lakások kivételével a bérbeadásról szóló, valamint a bérleti 
szerződést érintő egyedi döntés (közjegyzői okiratba foglalási 

kötelezettség)

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

RENDELETEK


