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általános 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
általános 1996. évi LIII. Törvény a természet védelméről
általános 2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról

általános 2015. évi LXXXIX. Törvény
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete 
kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

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

általános 93/1996. (VII. 4.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
általános 78/2007. (IV.24.) Korm. Rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
általános 90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

általános 1221/2009/EK rendelet 
az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről 

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

általános 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

általános 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
általános 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

általános A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1505 RENDELETE

a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének 
módosításáról

általános A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2026 RENDELETE 
a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes 
részvételéről szóló 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról 

hulladékgazdálkodás 2011. évi LXXXV. Törvény A környezetvédelmi termékdíjról
hulladékgazdálkodás 2012. évi CLXXXV. Törvény A hulladékról
hulladékgazdálkodás 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről
hulladékgazdálkodás 2016. évi XLVII. Törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
hulladékgazdálkodás 2017. évi LXVI. Törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
hulladékgazdálkodás 271/2001. (XII.21.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
hulladékgazdálkodás 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

hulladékgazdálkodás 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
hulladékgazdálkodás 343/2011. (XII.29.) Korm. Rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról
hulladékgazdálkodás 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
hulladékgazdálkodás 443/2013. (XI.27.) Korm. Rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről

hulladékgazdálkodás 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
hulladékgazdálkodás 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
hulladékgazdálkodás 309/2014. (XII.11.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
hulladékgazdálkodás 385/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
hulladékgazdálkodás 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

hulladékgazdálkodás 71/2016. (III. 31.) Korm. Rendelet
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. 
rendelet módosításáról

levegőtisztaság-védelem A BIZOTTSÁG 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

levegőtisztaság-védelem A BIZOTTSÁG 1516/2007/EK RENDELETE

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános 
szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

levegőtisztaság-védelem A BIZOTTSÁG 304/2008/EK RENDELETE

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású 
gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a 
szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek 
meghatározásáról

levegőtisztaság-védelem 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet a levegő védelméről

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

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

levegőtisztaság-védelem
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
517/2014/EU RENDELETE a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

levegőtisztaság-védelem 14/2015. (II.10.) Korm. Rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről

levegőtisztaság-védelem 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

vízgazdálkodás 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
vízgazdálkodás 2011. évi CCIX. Törvény a vízközimű szolgáltatásról

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

vízgazdálkodás 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
vízgazdálkodás 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról

vízgazdálkodás 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
vízgazdálkodás 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
vízgazdálkodás 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

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

vízgazdálkodás 223/2014. (IX.4.) Korm. Rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
vízgazdálkodás 219/2004. (VII.21.) Korm. Rendelet a felszín alatti vizek védelméről

vízgazdálkodás
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

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



zajvédelem 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanusításáról
zajvédelem 280/2004. (X. 20.) Korm. Rendelet a környezeti zaj kezeléséről (49/2002/EK irányelv harmonizációja)

zajvédelem 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
zajvédelem 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj elleni védelem egyes szabályairól

zajvédelem 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
katasztrófavédelem 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
katasztrófavédelem 90/2007. (IV. 26.) Korm. Rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

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

katasztrófavédelem 208/2011. (X.12.) Korm. rendelet 
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és 
visszatérítéséről

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

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

katasztrófavédelem 2012. évi CLXVI. számú törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
energiahatékonyság 2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról
energiahatékonyság 264/2008. (XI.6.) Korm. Rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
energiahatékonyság 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

energiahatékonyság 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő 
szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

energiahatékonyság 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet
a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek 
energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

energiahatékonyság 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő 
szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az 
energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, 
valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 
módosításáról

kémiai biztonság 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

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

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

kémiai biztonság 1907/2006/EK rendelet

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 6/769/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 

kémiai biztonság 1272/2008/EK rendelet
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

kémiai biztonság 286/2011/EU rendelet

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 
módosításáról 

kémiai biztonság 487/2013/EU rendelet

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő 
módosításáról 

kémiai biztonság A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

kémiai biztonság A Bizottság (EU) 2017/542 rendelete

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos 
harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról


