Vízgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok
 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500057.TV
 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100209.TV
 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600072.KOR
 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízi létesítmények védelméről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700123.KOR
 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR
 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a vízi közművek üzemeltetéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200021.KOV
 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300058.KOR
Minőségirányítással kapcsolatos jogszabályok
 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés
rendjéről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100201.KOR
Méréssel kapcsolatos jogszabályok
 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100045.TV
 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100127.KOR
 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjak megállapításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.IKI
Ármegállapítás-áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok
 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300089.TV
 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a
szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900004.NFG
 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300054.TV

Számlázással kapcsolatos jogszabályok
 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300188.TV
 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM
Fogyasztó- és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
 1996.évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600057.TV
 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700155.TV
 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800047.TV
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900076.TV
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1
 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek
minősülő feltételekről
http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=39986.61460
 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300022.TV
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV

