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RENDELET
SZÁMA

CÍME

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

KERESKEDELEM

1974. évi III. törvény
1978. évi I. törvény
1993. évi X. törvény
1995. évi C. törvény
45/1996. (III.25.) Korm. rendelet
1996. évi LVII. törvény
1997. évi CLV. törvény
2004. évi XVI. (2004. márc. 29.)
törvény
2003. évi. XXIV. törvény

2003. évi CXXVI. törvény
112/1990. (XII.23.) Korm. rendelet
4/1997. (I.22.) Korm. rendelet
210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
5/1997. (III.05.) IKIM rendelet
898/1998. (V.8.) Korm. rendelet
49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
281/2004. (X.20.) Korm. rendelet
194/2003. (XI.28.) Korm. rendelet
53/2004. (VI.2.) EszCsM rendelet
20/2005. (IV.12.) GKM rendelet
2005. évi CLXIV tv.
181/2008. (VII.8.) Korm. rendelet
3/2009. (II.25.) EüM rendelet

2010. augusztus 16.

A külkereskedelemről
A belkereskedelemről
A termékfelelősségről
A vámjogról a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
A vámjogról a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról
A fogyasztóvédelemről

2010. 04. 01.
2010. 06 01.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása

2005. 11. 01.

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének
bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása – 26 §)
A közösségi vámjog végrehajtásáról
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok
kiviteléről, illetőleg behozataláról
Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység
folytatásának feltételeiről
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételéről
Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítésekről
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és
hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági
és jótállási igények intézéséről
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet
módosítása
Az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőségértékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló
Jegyzőkönyvet módosító Megállapodás kihirdetéséről.
A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos
import tevékenységről
Egyes termékek, berendezések megfelelőség tanúsításáról
szóló miniszteri rendeletek módosításáról
A kereskedelemről
Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök ismertetéséről, a kereskedelmi gyakorlat
szabályozásáról.

2002. 02. 17.
2005. 10. 30.

2010. 04. 01.
2009. 01. 04.
2010.05.12.
2010. 05. 17.

2008. 12.28.
2005. 07. 08.

2009. 11. 07.
2005. 12. 01.
2010. 01. 01.
2010. 04. 17.
2009. 11. 07.

