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A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatát meghatározó és 

alaptevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok: 

 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2013-5-00-00 

Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-130-00-00 

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-100-00-00 

Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00 

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2009-122-00-00 

Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2006-5-00-00 

Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-1-00-00 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2017-150-00-00 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2000-100-00-00 

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

https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00 

Az Európai Parlament és a Tanács (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://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-195-00-00 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2007-127-00-00 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény 

https://njt.hu/jogszabaly/2017-53-00-00 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) 

Korm. rendelet 

https://njt.hu/jogszabaly/2019-339-20-22 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-368-20-22 

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 

(IX.30.) Korm. rendelet 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-301-20-22 

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, a központi 

jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 

https://njt.hu/jogszabaly/2005-305-20-22 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) Önk. 

rendelet 

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=fovaros&docid=A2000001.FOV 

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 22/2012. (III.14.) Önk. rendelet 

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=fovaros&docid=A1200022.FOV 
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