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    Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

    1990. évi C. törvény a helyi adókról 

    1990 évi. XCIII. törvény az illetékekről 

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

    1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

    1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 

tulajdonába adásáról 

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

    1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

    1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 

    1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 

    1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

    1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 

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

    1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

    1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

    1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

    2000. évi C. törvény a számvitelről 

    2003.  évi  CXXV.  törvény  az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség    

előmozdításáról 



    2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

    2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 

    2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

    2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

    2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

    2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 

    2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról 

    2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

    2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 

    2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

    2011.   évi   CLXXXIX.   törvény   Magyarország helyi önkormányzatairól 


