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KÖRNYEZETVÉDELEM 

1995. évi LIII. törvény  

a környezet védelmének általános szabályairól 

83/1997. (IX.26.) OGY határozat 

a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 

2003. évi LXXXIX. 

 törvény a környezetterhelési díjról 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 

93/1996. (VII.4) Korm. rendelet 

A Környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 

11/1996. (VII.4.) KTM rendelet 

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről 

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat 

a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

1996. évi LIII. Törvény 

A természet védelméről 

4/2007 (II.21.) KvVM rendelet 

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

90/2007.(IV.26) Korm. rendelet 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

2011. évi LXXXV. törvény 

a környezetvédelmi termékdíjról 

343/2011.(XII.29.) Kormány rendelet 

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
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314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

VÍZMINŐSÉGVÉDELEM 

1995. évi LVII. törvény 

a vízgazdálkodásról 

18/1996.(VI.13.) KHVM rendelet 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 

a felszín alatti vizek védelméről 

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 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

13/2015. (III. 31.) BM rendelet  

a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 

a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 

a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

a hulladékjegyzékről 

12/2016. (V. 24.) NFM rendelet 

az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről 

13/2016. (V. 24.) NFM rendelet 

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról 
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2012. évi CLXXXV 

 törvény a hulladékokról 

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes 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 

70/2016. (III.31.) Korm. rendelet 

 a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 

a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló  

246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló  

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló  

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló  

16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 

225/2012.(VIII. 7.) Korm.rendelet 

a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

20/2006. (IV.5.)KvVM rendelet  

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelet 

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

módosításáról  
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213/2001.(XI.14.)Korm.rendelet 

A települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

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 

370/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 

az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról 

40/2013. (V. 24.) VM rendelet 

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

2013. évi LIV. törvény 

a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 

2013. évi CLXXXVIII. törvény 

az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló  

2013. évi CXXXIV. törvény 

egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  

a hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló  

2013. évi CXXV. törvény 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 
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318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól 

16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás 

rendjéről 

95/2013. (X. 14.) VM rendelet 

a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes 

szabályairól 

1769/2014. (XII. 18.) Korm. határozat 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartható működésének biztosításáról a földművelésügyi miniszter egyedi döntése útján történő 

támogatás nyújtásával 

2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat 

a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (része az Országos Megelőzési Program – OMP) 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeirő l 

71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjakról 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről 

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 

1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 
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RHK létesítmények kialakítása és üzemeltetése 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat 

a 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről 

 

VESZÉLYES ANYAGOK 

2000. évi XXV. törvény 

a kémiai biztonságról 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 

Az egyes veszélyes anyagokkal ill. veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 

33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. 

(XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 

17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet 

egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről 

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 

a munkahelyek kémiai biztonságáról 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

8/2002. (I.30.) KöViM rendelet 

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól 

1/2002. (I.11.) Korm. rendelet 

a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 
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2015. évi LXXXIX. törvény 

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi 

alkalmazásának egyes kérdéseiről 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a levegő védelméről 

378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 

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

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeirő l szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–

FVM együttes rendelet módosításáról 

310/2008.(XII.20.) Korm.rendelet 

Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet 

az egyes levegőszennyező anyagok össz kibocsátási határértékeiről 

4/2002 (X.7) KvVM rendelet 

Légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

284/2007 (X.29) Korm.rendelet 

zaj- és rezgésvédelem egyes szabályairól 

1997. évi CLIV. törvény 

az egészségügyről 

27/2008.(XII.03.) KvVM – EüM együttes rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
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427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és 

kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról 
 


