Vagyonvédelem
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól.
Rendezvény-biztonság
2004. évi I. törvény a sportról.
54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról.
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről.
1989. évi III. törvény a gyülekezési jogról.
15/1990. (V. 14.) BM rendelet a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendőri
feladatokról
1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú
rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről
Tűzvédelem
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.
173/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről.
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról.
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről,a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
részletes szabályairól.
9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. - Szabadtéri rendezvények
Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 2.2:2016.12.20. - Kiürítés (csak építményben vagy építményen
tartott rendezvény esetén)
Egészségügy
5/2006.(II.7.) EüM rendelet a mentésről.
Orvos- és gyógyszertudományi rendezvények szabályozását is magában foglaló 2006. évi XCVIII.
törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól1

Építésügy
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről.
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Környezetvédelem
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Kereskedelem
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

