
Jogtár® Legal Monitoring Topic – Környezetvédelem

Jogszabálylista

A szolgáltatás keretében az alábbi jogszabálygyűjteményben szereplő jogszabályok  
változásinformációi kérdezhetők le riport formájában:

•  47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami 
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

•  1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

•  1/2010. (I. 8.) EüM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet 
módosításáról

•  1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek 
műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

•  1/2017. (I. 3.) NFM rendelet a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti 
átalakításokkal összefüggésben egyes közlekedési és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

•  10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

•  10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának 
szabályairól

•  101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről  
és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről

•  101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről

•  106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi 
követelményeiről

•  106/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. 
rendelet módosításáról

•  11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről

•  110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

•  118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések technikai deregulációjáról

•  12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről  
és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

•  12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági  
és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről
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•  12/2016. (V. 24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére 
történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

•  12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

•  12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek 
igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

•  123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről

•  123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve 
behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

•  13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

•  13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről

•  133/2018. (VII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

•  14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

•  14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről

•  14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

•  14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

•  140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük 
tanúsításáról

•  144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes 
szabályairól

•  145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes 
szabályairól

•  147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

•  15/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú 
rendeletek módosításáról

•  16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről

•  16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek 
üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint 
adatszolgáltatás tartalmáról

•  162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal 
kapcsolatos módosításáról

•  178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

•  178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

•  18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 
(FAVI) adatszolgáltatásáról

•  18/2018. (VII. 23.) AM rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003.  
(V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról
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•  180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

•  182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

•  183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység 
személyi és szakmai feltételeiről

•  189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról

•  191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról

•  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

•  197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről

•  1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

•  1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

•  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

•  2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról

•  20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról  
és feltételekről

•  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

•  2001. évi LXXXI. 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 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

•  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

•  2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről

•  2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

•  2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

•  201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

•  2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

•  2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

•  2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

•  2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

•  2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről

•  2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

•  2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről

•  2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

•  2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
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•  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

•  2017. évi CCV. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról

•  2017. évi CCVIII. törvény az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

•  2017. évi CLIX. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő 
törvények és egyes egyéb törvények módosításáról

•  2017. évi CLXXXVIII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

•  2017. évi CXCVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról

•  2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról 
szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

•  2017. évi LVI. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény  
és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

•  2017. évi LXIV. törvény az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról

•  203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

•  209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól

•  219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

•  219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

•  220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

•  221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

•  223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről

•  224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

•  225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

•  23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

•  232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

•  234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

•  239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

•  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

•  246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól

•  249/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami 
szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

•  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

•  25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról

•  25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

•  25/2018. (X. 25.) ITM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők 
képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

•  253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

•  26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
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•  264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai 
felülvizsgálatáról

•  27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról

•  27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes 
szabályokról

•  27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

•  270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő 
anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

•  271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról

•  275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

•  278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással 
kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve  
az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

•  279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági 
követelményeiről és igazolásáról

•  28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól

•  28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

•  280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

•  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

•  285/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) 
Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

•  289/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

•  29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának 
feltételrendszeréről

•  29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és 
a zajkibocsátás mérési módszeréről

•  292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró 
állami szervek kijelöléséről

•  295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet 
végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról

•  297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői 
tevékenységről

•  306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

•  308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő 
szervezetek nyilvántartásáról

•  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

•  31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
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•  31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól

•  310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó 
részletes szabályokról

•  311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről

•  311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági feladatellátással összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról

•  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról

•  316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

•  318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól

•  323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

•  33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról

•  343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

•  36/2012. (IV. 13.) VM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes 
feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet és az egyes levegőszennyező 
anyagok összkibocsátási határértékeiről szóló 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet módosításáról

•  369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

•  372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról

•  374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról

•  374/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a hulladékká vált gépjárművekről szóló 
369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

•  378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem 
rendszeres közszolgáltatásról

•  379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről

•  385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

•  388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

•  4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

•  4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos 
felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

•  4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről

•  4/2017. (IV. 28.) BM rendelet a Budapesten, 2017-ben megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó  
és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges ideiglenes lelátók létesítésének és bontásának 
feltételeiről szóló 45/2015. (VII. 27.) BM rendelet módosításáról

•  40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan 
robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
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•  408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának  
és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

•  41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

•  41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

•  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

•  42/2017. (III. 7.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

•  42/2017. (XII. 29.) BM rendelet az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának 
egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

•  43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

•  43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

•  43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 
felsorolásáról

•  435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében  
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 
végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

•  438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

•  439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint 
hatósági engedélyezéséről

•  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

•  441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról

•  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

•  445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről

•  45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

•  45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó 
állategészségügyi szabályok megállapításáról

•  457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről 
szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

•  489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó 
környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

•  49/2011. (XII. 20.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi 
szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

•  49/2015. (IX. 8.) BM rendelet egyes vízügyi és vízvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
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•  490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a hiányzó, a talált, valamint a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal 
kapcsolatos bejelentésekről és intézkedésekről, továbbá a nukleáris és más radioaktív anyagokkal kapcsolatos 
egyéb bejelentést követő intézkedésekről

•  5/2015. (II. 27.) NGM rendelet az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről

•  505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

•  507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

•  51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági 
eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb 
szabályokról

•  51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

•  51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról

•  52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről

•  525/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

•  53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások szabályairól

•  53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

•  53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 
határértékeiről

•  533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól

•  55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai 
deregulációjáról

•  57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól

•  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

•  59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

•  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

•  6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

•  60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők 
képesítésére vonatkozó szabályokról

•  61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
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•  62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

•  62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 
alkalmazásáról

•  62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
megerősítésével, valamint az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben 
a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

•  63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses  
és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről

•  68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

•  69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól

•  7/2001. (I. 17.) FVM rendelet a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól

•  7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

•  70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

•  70/2017. (XII. 29.) FM rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
hatálybalépésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

•  71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről

•  72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

•  72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási 
költségekről

•  72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

•  73/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a központi hivatalokat és minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti 
átalakításokkal összefüggésben egyes fogyasztóvédelmi és klímavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

•  75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok 
gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról

•  77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának 
szabályairól

•  78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

•  78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos 
egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

•  8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint 
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

•  80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek 
igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

•  82/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról

•  88/2015. (XII. 21.) FM rendelet a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról
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•  89/2016. (XII. 29.) FM rendelet a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő egyes környezet- és természetvédelmi, erdészeti, 
halgazdálkodási és vadászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

•  9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos 
üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

•  90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

•  90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

•  91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége 
igazolásának részletes szabályairól

•  91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint 
a kármentesítés szabályairól

•  91/2015. (XII. 23.) FM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet módosításáról

•  93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött 
környezethasználatok meghatározásáról

•  93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról

•  97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki 
megfigyeléséről

•  A BIZOTTSÁG 2007. december 18-i 1497/2007/EK RENDELETE az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK 
rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi 
rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

•  A BIZOTTSÁG 2012. június 21-i 601/2012/EU RENDELETE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/
EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről

•  A BIZOTTSÁG 2014. október 30-i 1191/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a fluortartalmú üvegházhatású gázokról 
szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés formájának és benyújtása 
módjának meghatározásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 18-i 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. október 21-i 2009/125/EK IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos 
termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK RENDELETE az ózonréteget lebontó 
anyagokról

•  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 517/2014/EU RENDELETE a fluortartalmú üvegházhatású 
gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
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