Levegőtisztaság-védelem
2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az
erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről
2007. évi XXI. törvény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló
1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én
elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
2007. évi IV. törvény az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának
1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
2004. évi CVIII. törvény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló
1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban,
1994. június 14-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
329/2013. (IX.3.) Korm. rendelet Egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
378/2013. (X.25.) Korm. rendelet A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
módosításáról
410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
végrehajtásának egyes szabályairól
361/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye és annak Kiotói
jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet módosításáról
295/2012. (X.16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról
54/2012. (IX.17.) NFM rendelet a bio üzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló
36/2010. (XII.31.) NFM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011.
(VI.28.) NFM rendelet módosításáról
145/2012. (VII.3.) Korm. rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról
97/2012.(V.15.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába
tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V.5.) Korm.
rendelet módosításáról
8/2011. (III.17.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
tevékenységéről

6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
36/2010. (XII.31.) NFM rendelet a bio üzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
35/2010. (XII.31.) NFM rendelet egyes folyékony tüzelő-és fűtőanyagok kéntartalmának
csökkentéséről szóló 17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet módosításáról
8/2010. (III.31.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet módosításáról
7/2010. (III.31.) KvVM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV.19.) KöM rendelet módosításáról
345/2009. (XII.30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
adatszolgáltatásról
96/2009. (IV.24.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista
kihirdetéséről
3/2009. (II.4.) ÖM rendelet a megújuló energiaforrásokat-biogázt, bioetanolt, biodízelt- hasznosító
létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről
310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálatáról
213/2006. (X.27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
195/2006. (IX.25.) Korm. rendelet a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő
levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és
a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-én, Göteborgban aláírt jegyzőkönyv
kihirdetéséről
25/2006. (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
19/2003. (XII.10.) KvVM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II.22.) KöM
rendelet módosításáról

10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
23/2001. (XI. 13. ) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről
10/2001. (IV.19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásnak korlátozásáról
7/1999. (VII.21.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő
hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről
38/2006. (VIII.22.) KvVM-PM együttes rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási
egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes
szabályairól 44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi
munkavégzésről
4/2004. (IV.7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V.9.) KöMEüM-FVm együttes rendelet módosításáról
17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet egyes folyékony tüzelő-és fűtőanyagok
kéntartalmának csökkentéséről
7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási
határértékeiről
12/2002.
(III.14.)
GM-KöVIM-KöM
együttes
rendelet
az
új
üzemanyaggazdaságossági és szén-dioxid kibocsátási adatainak közzétételéről

személygépkocsik

63/2005. (VI.28.) OGY határozat az alternatív és megújuló energiahordozók elterjesztésének
hatékonyabbá tételéről
2101/2002. (IV.12.) Korm. határozat az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény Részes Felek
Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói jegyzőkönyvhöz történő
csatlakozásról
102/1993. (XII.29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részéről a Rio de Janeiróban, 1992. június
13-án aláírt ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény megerősítéséről

Talajvíz védelme
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1994. évi LV. törvény a termőföldről
3/2013. (II.1.) VM rendelet A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008.
(VII.18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII.17.) FVM rendelet
módosításáról
55/2009. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29) FVM rendelet módosításáról
22/2009. (XII.29.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.
(XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
5/2009. (IV.14.) KvVm rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
302/2008. (XII.17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.)Korm.
rendelet módosításáról
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről
6/2013. (III.21.) Korm. rendelet Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó
kormányrendeletek módosításáról
92/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet módosításáról
18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi
nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
150/2006. (VII.21.) Korm. rendelet a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó
létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a
Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30/2006. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-és tisztítási Megvalósítási
Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről
47/2005. (III.11.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet módosításáról
14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos
szabályokról
221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévő területek besorolásáról
64/2003. (X.18.) GKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994.
(III.25.) IKM rendelet módosításáról
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági célú
felhasználásának és kezelésének szabályairól
201/1997. (XI.19.) Korm. rendelet a kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű vagyon
használatba adásáról
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
62/1997. (XI.26.) IKIM rendelet a földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és
a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez
10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet az árvíz-és a belvízvédekezésről
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
11/1994. (III.25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg
minőségi védelméhez szükséges határértékekről
20/1997. (VII.18.) KTM-NM-FM-KHVM együttes rendelet a Garé község külterületén lévő
hulladéklerakó és környezete talaj-és vízszennyezettségi határértékeinek megállapításáról
2052/2002. (II.27.) Korm. határozat az Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtásáról
2180/2001. (VII.13.) Korm. határozat a balatoni szennyvízkezelés és csatornahálózat 2001-2003.
közötti fejlesztési programjáról

Felszíni vizek védelme
2013. évi LXXIII. törvény A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2012. évi CXCVIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
2012. évi CV. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
2011. évi XXII. törvény az egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő
módosításáról
2010. évi II. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség
terület-és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről
és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról
2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről
2008. évi LVII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
2007. évi IX. törvény az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap
létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére
szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi
jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről
szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről
2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi
egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni
védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet módosításáról
458/2013. (XII.2.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
250/2013. (VII.2.) Korm. rendelet Egyes szennyvíz-elvezetési és-tisztítási beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
249/2013. (VII.2.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló
26/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
182/2013. (VI.7.) Korm. rendelet Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
171/2013. (V.29.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet módosításáról

170/2013. (V.29.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet módosításáról
101/2013. (III.29.) Korm. rendelet Egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
29/2013. (II.12.) Korm. rendelet A szennyvíz elvezetési és –tisztítási beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
400/2012. (XII.20.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
70/2012. (XII.17.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet módosításáról
358/2012. (XII.13.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról

és -tisztítási

348/2012. (XII.11.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
290/2012. (X.15.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.
rendelet módosításáról
21/2013. (III.26.) VM rendelet A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet és a vízrajzi feladatok ellátásáról
szóló 146/2011. (XII.23.) VM rendelet módosításáról
24/2013. (V.29.) NFM rendelet A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a
víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról
43/2013. (V.29.) VM rendelet A nitrát-érzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén
történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet
módosításáról
54/2013. (VI.24.) VM rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet módosításáról
1382/2013. (VI.27.) Korm. határozat A vízgazdálkodási tanácsokról

1423/2013. (VII.10.) Korm. határozat Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998.
november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti
biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről
1424/2013. (VII.10.) Korm. határozat Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998.
november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti
biztosításának folyamatosságához szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
90/2013. (X.7.) VM rendelet A 2013. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás-támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
357/2013. (X.8.) Korm. rendelet A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II.12.) Korm.
rendelet módosításáról
92/2013. (X.10.) VM rendelet A települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról
147/2012. (XII.27.) VM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról
09/2012. (X.15.) VM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet és a talajvédelmi terv készítésének részletes
szabályairól szóló 90/2008. (VII.18.) FVM rendelet módosításáról
233/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és-tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
124/2012. (VI.26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet módosításáról
147/2012. (XII.27.) VM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról
26/2012. (III.24.) VM rendelet a 2012. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás-támogatás
igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
123/2012. (VI.26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Korm. rendelet módosításáról
148/2011. (VIII.4.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet és az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.)
Korm. rendelet módosításáról

9/2011. (II.15.) VM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.)
KHVM rendelet módosításáról
307/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet módosításáról
286/2010. (XII.16.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és-tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési –és tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvíz-elvezetési
agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
147/2010 (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának
szabályairól
111/2009. (VIII.19.) FVM rendelet az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
65/2009. (III.31.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet módosításáról
55/2009. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet módosításáról
22/2009. (XII.29.) KvVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999.
(XII.28.) KHVM rendelet módosításáról
11/2009. (VIII.5.) KvVM rendelet az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek és vízi létesítmények
jegyzékéről
5/2009. (IV.14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
145/2008. (XI.7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a
melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III.27.) FVM rendelet
módosításáról
78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és a
nyilvánosság rendjéről

34/2008. (III.27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a
melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek
fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
93/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.
(VII.21.) Korm. rendelet módosításáról
150/2006. (VII.21.) Korm. rendelet a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó
létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a
Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
30/2006. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási
Programról szóló 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméről
213/2005. (X.5.) Korm. rendelet a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és
használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és
Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről
47/2005. (III.11.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet módosításáról
27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt-és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról
221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felsízni vizek minősége védelmének szabályairól
31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes
szabályiról
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről
és alkalmazásuk egyes szabályiról
64/2003. (X.18.) GKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994.
(III.25.) IKM rendelet módosításáról
27/2002. (II.27. ) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről
26/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási
Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

25/2002. (II.27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Programról
21/2002. (IV.25.) KöVIM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz,
valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről
és azok ellenőrzéséről
50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának
és kezelésének szabályairól
240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni
vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről
74/2000. (V.31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló
együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről
120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról
117/1999. (VIII.6. ) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között
Budapesten, 1997. november 11-én aláírt, a határvizekkel kapcsolatos vízgazdálkodási kérdésekről
szóló Egyezmény kihirdetéséről
178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
22/1998. (XI.6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről
232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
11/1994. (III.25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
1287/2013. (V.28.) Korm. határozat A 2014-2020 közötti források felhasználásának előfeltételeiként
meghatározott, a víz szektort érintő ex-ante kondicionalitások teljesítéséről
1053/2013. (II.12.) Korm. határozat Az egyes szennyvíz-elvezetési-és tisztítási beruházások saját
hatáskörben történő megvalósításához kapcsolódó költségvetési fedezet biztosításáról
1052/2013. (II.12. )Korm. határozat Az önerő támogatás rendszerének felülvizsgálatáról a szennyvízelvezetési és –tisztítási beruházások vonatkozásában
1051/2013. (II.12.) Korm. határozat Az egyes szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházások (KEOP)
Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról

1050/2013. (II.12. ) Korm. határozat A szennyvíz-elvezetési és –tisztítási feladattal, valamint
derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról
1592/2012. (XII.17.) Korm. határozat az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről
szóló 1379/2012. (IX.20.) Korm. határozatban foglalt feladatok megvalósításához szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
1155/2012. (V.16.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történő előirányzat-átcsoportosításról a vízügyi közfeladatok 2012. évi biztonságos ellátásának
finanszírozása érdekében, valamint a vízitársulatok által ellátott közfeladatok felülvizsgálatának
elrendeléséről
1432/2012. (X.9. ) Korm. határozat a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia
kidolgozásának elrendeléséről
1381/2012. (IX.20.) Korm. határozat egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben
történő megvalósításáról
1379/2012. (IX.20.) Korm. határozat az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről
1002/2012. (I.11.) Korm. határozat a mezőgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából
kitermelt termálvíz visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztéséről
1042/2012. (II.23.) Korm. határozat Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
1254/2010. (XI.19.) Korm. határozat az ivóvízminőség-javító program végrehajtását segítő
önkormányzati források megteremtéséről
2051/2002. (II.27.) Korm. határozat a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási
Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartási és jelentési kötelezettségről
1189/2002. (XI.7.) Korm. határozat a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek
meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának Magyar
Stratégiai Dokumentumáról, valamint a kapcsolódó intézkedésekről
2180/2001. (VII.13.) Korm. határozat a balatoni szennyvízkezelés és csatornahálózat 2001-2003.
közötti fejlesztési programjáról
2035/2001. (II.23.) Korm. határozat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programról
1142/2001. (XII.26.) Korm. határozat a Tisza és Szamos folyók cianid-szennyeződéséből adódó
kormányzati intézkedések koordinálásáról
2209/2000. (IX.13.) Korm. határozat a Tisza és Szamos folyókat ért romániai eredetű cianidszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos jogi intézkedésekről
2022/2000 (II.4.) Korm. határozat a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízminőségének javításáról
59/2000. (VI.16.) OGY határozat a Szamos és a Tisza folyót ért cianid-és nehézfém-szennyezés okozta
ökológiai szükséghelyzet orvoslására

38/2000. (V.5.) OGY határozat a holtágak megóvásával, hasznosításával és rehabilitációjával
kapcsolatos további feladatokról
2371/1999. (XII.27.) Korm. határozat a Kis-Balaton-Vízvédelmi Rendszer II. ütem beruházás
felülvizsgálatáról és a beruházási program módosításáról
Hulladékgazdálkodás
2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2012. évi XXVIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról
2011. évi XCIV. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések
visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény módosításáról
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
2009. évi CXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések
visszaszorításáról
2009. évi XIX. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról
292/2013. (VII.26.) Korm. rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során
eljáró állami szervek kijelöléséről
215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos
egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
33/2013. (VI.21.) NFM rendelet A radioaktívhulladék –tároló és a radioaktív hulladék átmeneti
tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről
71/2013. (VIII.15.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése
iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról
65/2013. (IX.19.)EMMI rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben
előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII.8.) ESZCSM
rendelet módosításáról

443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet A fémkereskedelmi tevékenységről
310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről
318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járadék megfizetéséről és felhasználásának
céljairól
95/2013. (X.14.) VM rendelet A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez
kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
1654/2013. (IX.17.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program keretében egyes
hulladékgazdálkodási projektek támogatásának jóváhagyásáról
106/2013. (IV.5.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi , vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
módosításáról
105/2013. (IV.5.) Korm. rendelet Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet
módosításáról
104/2013. (IV.5.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
72/213. (III.8.) Korm. rendelet A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését
célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
40/2013. (V.24.) VM rendelet A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

az

elem-és

akkumulátorhulladékkal

kapcsolatos

444/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
443/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
441/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
440/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről,
valamint hatósági engedélyezéséről
438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
145/2012. (XII.27.) VM rendelet A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek
részletes szabályairól
147/2012. (XII.27.) VM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és
nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29) FVM rendelet módosításáról
144/2012. (XII.27.) VM rendelet A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének
részletes szabályairól
400/2012. (XII.20.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010.
(IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
347/2012. (XII.18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
75/2012. (VII.25.) VM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek
támogatásáról szóló 56./2008. (IV.25.) FVM rendelet módosításáról
48/2012. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet módosításáról
75/2012. (VII.25.) VM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek
támogatásáról szóló 56/2008. (IV.25.) FVM rendelet módosításáról
48/2012. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet módosításáról
63/2011. (VII.11.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet
módosításáról
41/2011. (V.26.) VM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet módosításáról
11/2011. (IV.7.) NFM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV.3.) GKM
rendelet, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági
szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII.16.) GKM rendelet módosításáról

307/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet módosításáról
264/2010. (XI.17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről
szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról
45/2010. (XII.23.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet
módosításáról
312/2009. (XII.28.) Korm. rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő
visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
262/2009 (XI.26.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet módosításáról
21/2009. (XII.22.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.)
KTM rendelet módosításáról
181/2008. (VII.8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
64/2008. (III.28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának
részletes szakmai szabályairól
21/2008. (VIII.30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
14/2008. (IV.3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
383/2007. (XII.23.) Korm. rendelet az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű
jogszabályok rendezéséről
324/2007. (XII.11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi-termékdíj mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről
szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
232/2007. (IX.4.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14. ) Korm. rendelet módosításáról
180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
92/2007. (XI.28.)KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet módosításáról
286/2006. (XII.23.)Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) Korm.
rendelet módosításáról
91/2006. (XII.26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről
313/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes
további kormányrendeletek módosításáról
240/2005. (X.27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény
módosításainak kihirdetéséről
209/2005. (X.5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
31/2005. (XII.27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.28.)
KTM rendelet módosításáról
20/2005. (VI.10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
364/2004. (XII.26.) Korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységének
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet módosításáról
267/2004. (IX.23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
264/2004. (IX.23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről
224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről
213/2004. (VII.13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről
szóló 53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet módosításáról
16/2004. (X.8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
15/2004. (X.8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének
részletes szabályairól
270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a
kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának
szabályairól
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról
164/2003. (X. 18. )Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről

126/2003. (VIII.15.)
követelményeiről

Korm.
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103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok
kezeléséről
71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült
termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályiról
53/2003. (IV.11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről
47/2003. (VIII.8.) ESZCSM rendelet a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben
előforduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről
23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a bio hulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
követelményeiről
19/2003. (XII.10.) KvVM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II.22.) KöM
rendelet módosításáról
15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának
és megállapításának módjáról
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat
tartalmazó berendezések kezelésének szabályairól
4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
27/1999. (VI.4.) GM rendelet a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási
díjtételekről
213/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladéktároló biztonsági
övezetéről
62/1997. (XI.26.) IKIM rendelet a földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és
a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez
101/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának
ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény
kihirdetéséről
10/1995. (IX.28.) KTM rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról
45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
56/1997. (VIII.14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről
és módjáról
20/1997.(VII.18.) KTM-NM-FM-KHVM együttes rendelet a Garé község külterületén lévő
hulladéklerakó és környezete talaj-és vízszennyezettségi határértékeinek megállapításáról
1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről
1177/2013. (IV.5.) Korm. határozat A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a „Hulladéklerakási
járulékból finanszírozott feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról
110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
2044/1999. (III.3.) Korm. határozat a Budapesti Vegyiművek Rt. garéi veszélyes hulladék lerakójában
tárolt magas klórtartalmú szerves anyagok okozta környezetszennyezés felszámolásával kapcsolatos
időszerű feladatokról
2320/1997. (X.15.) Korm. határozat a Budapesti Vegyiművek Rt. Garéi veszélyes hulladék
lerakójában tárolt magas klórtartalmú szerves anyagok okozta környezetszennyezés lokalizációjának
és a szükséges kárelhárításának elősegítéséről
2/1998. (K.É. Ért. 1.) KTM utasítás a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
szóló 1991. évi IL törvényt módosító 1997. évi XXVII. törvény végrehajtásával összefüggő egyes
feladatokról

2/2011. (V.18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról
38/2011. (V.18.) VM rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben
egyes rendeletek módosításáról
12/2011. (II.22.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
132/2010. (IV.21.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban, 1991. február 26. napján elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti
vizsgálatról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv kihirdetéséről
151/2009. (VII.23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
136/2008. (V.16.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én
elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második
módosításának kihirdetéséről
378/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői
tevékenységről
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
148/1999. (X.13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai
feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi
követelményeiről
Engedélyezés
175/2012. (VII.26.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
24/2011. (VIII. 9. ) KIM rendelet az előzetes és utólagos környezetvédelmi hatásvizsgálatról
12/2011. (II.22.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról

Környezetvédelemről általában
2013. évi XXVI. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
2012. évi CXLIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
2008. évi XIX. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak
a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló,
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről
2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1995/LIII. törvény a környezetvédelemről
281/2013. (VII.24.) Korm. rendelet A környezeti
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

hatások

jelentőségének

vizsgálatával

139/2013. (V.13.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1543/2013. (VIII.25.) Korm. határozat A környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre
szóló akciótervének módosításáról
1246/2013. (IV.30.) Korm. határozat Az épületek energiahatékonyságának követelményeiről és az
épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv szerinti költségoptimalizált követelményszint eléréséről
1235/2013. (IV.23.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre
szóló akcióterv kereteinek módosításáról
122/2013. (XII.17.) VM rendelet A Környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet módosításáról
136/2012. (XII.21.) VM rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet módosításáról
318/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és
igazolásáról szóló 343/2010. (XII.28.) Korm. rendelet módosításáról
308/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról
Energia
2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
2011. évi CLXXXII. törvény egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról

2012. évi XLVII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú
törvények módosításáról
309/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról
300/2013. (VII.29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
99/2013. (III.29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
64/2013. (III.4.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyagok és geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet
módosításáról
64/2013. (III.4.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos
értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 389/2007. (XII.23.) Korm.
rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
343/2010. (XII.28.) Korm. rendelet a fenntartható bio üzemanyag termelés követelményeiről és
igazolásáról
36/2010. (XII.31.) NFM rendelet a bio üzemenyag fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
1076/2010. Korm. rendelet a módosított Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervről
1002/2011. Korm. rendelet a Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervvel összefüggő
bizonyos feladatokról
1491/2012. (XI.13.) Korm. határozat Magyarországi Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv
2010-2020. felülvizsgálatáról

