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2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről
a Bizottság (EU) 2018/151 végrehajtási rendelete a hálózati és információs rendszerek
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése céljából a digitális szolgáltatók által figyelembe
veendő elemek és a biztonsági események hatása jelentőségének megállapítására szolgáló
paraméterek pontosabb meghatározása tekintetében az (EU) 2016/1148 európai parlamenti
és tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról
6. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
7. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
8. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról
9. 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus
információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének
tartalmáról
10. 270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági
eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet az
eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának
szabályairól
11. 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet Az elektronikus információs rendszerek biztonsági
felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és
hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról
12. 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai
biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a
biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
13. az Európai Parlement és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
14. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
15. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/40/EU IRÁNYELVE az információs
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
16. a Bizottság (EU) 2018/151 végrehajtási rendelete a hálózati és információs rendszerek
biztonságát fenyegető kockázatok kezelése céljából a digitális szolgáltatók által figyelembe
veendő elemek és a biztonsági események hatása jelentőségének megállapítására szolgáló
paraméterek pontosabb meghatározása tekintetében az (EU) 2016/1148 európai parlamenti
és tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó szabályok meghatározásáról
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17. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1148 IRÁNYELVE a hálózati és
információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről
18. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/40/EU IRÁNYELVE az információs
rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
19. 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
20. 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályainak végrehajtásáról
21. 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelet az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető
rendszerről
22. 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról
23. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
24. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
25. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
26. 2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása
érdekében szükséges törvénymódosításokról
27. 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
28. 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról
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