
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 
Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról

2006. évi LIII. törvény  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről

2006. évi V. törvény  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint 
eljárásáról

2005. évi CXL. törvény az elektronikus informáciszabadságról

2004. évi CXL. törvény  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrôl 

2003. évi LXXXIX. törvény  a környezetterhelési díjról

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről

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 k

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

1999. évi LXIX. törvény  a szabálysértésekrôl 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

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

1996. évi LVIII. törvény  a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1995. évi LVI. törvény  a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1992. évi LXIII. törvény  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

1990. évi XCIII. törvény  az illetékekrôl 

1978. évi IV. törvény  a Büntető Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrő

1949. évi XX. törvény  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

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

76/2009. (IV.8.) Korm. 

rendelet

a területrendezési eljárásokról

55/2009. (III.13.) Korm. 

rendelet

a vásárokról és a piacokról

358/2008. (XII. 31.) 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

318/2008. (XII. 23.) Korm. 

rendelet

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről

208/2008. (VIII. 27.) Korm. 

rendelet

az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának 
céljáról és eljárási szabályairól

Törvények

Kormányrendeletek



178/2008. (VII. 3.) Korm. 

rendelet

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 
kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

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

77/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet

egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

387/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi, terméstervédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről

290/2007. (X.31.) 

Kormányrendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési 
dokumentáció tartalmáról

253/1997. (XII.20.) Korm. 

rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

91/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a 
kármentesítés szabályairól

90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

78/2007. (IV. 24.) Korm. 

rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

72/2007. (IV. 17.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási 
költségekről

31/2007. (II. 28.) Korm. 

rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs 
rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

347/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

338/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév 
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

214/2006. (X. 31.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő 
szervezetek nyilvántartásáról

165/2006. (VII. 28.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről

314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról

311/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet

a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről

305/2005. (XII.25.) 

Kormányrendelet 

a közérdek adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresô 
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatinformációra 
vonatkozó részletes szabályokról 

277/2005. (XII. 20.) Korm. 

rendelet

az Országos Meteorológiai Szolgálatról

270/2005. (XII. 15.) Korm. 

rendelet

a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről 
és az információszolgáltatás rendjéről

195/2005. (IX. 22.) Korm. 

rendelet

az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, 
együttműködési képességéről és egységes használatáról

194/2005. (IX. 22.) Korm. 

rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az 
azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó 
hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről

193/2005. (IX. 22.) Korm. 

rendelet

az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

180/2005. (IX. 9.) Korm. 

rendelet

a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 
megállapításáról



179/2005. (IX. 9.) Korm. 

rendelet

a hatósági közvetítőkről

134/2005. (VII. 14.) Korm. 

rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

270/2003. (XII. 24.) Korm. 

rendelet

az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő 
anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának 
szabályairól

53/2003 (IV.11.) 

Kormányrendelet 

a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és 
átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirôl 

40/2002. (III. 21). Korm. 

rendelet

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

218/1999. (XII.28.) 

Kormányrendelet 

az egyes szabálysértésekrôl 

80/1999. (VI. 11.) Korm. 

rendelet

 a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről

203/1998. (XII. 19.) 

Kormányrendelet

a bányászatról szóló 1993. év XLVIII. törvény módosításáról

253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

93/1996. (VII. 4.) Korm. 

rendelet

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött 
környezethasználatok meghatározásáról

106/1995. (IX. 8.) Korm. 

rendelet

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi 
követelményeiről

35/1995. (IV. 5.) Korm. 

rendelet

a vásárokról és a piacokról

2148/2008. (X. 31.) Korm. 

határozat

a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 

vonatkozó 2008–2020 közötti stratégiáról 

1117/2001. (X. 19.) Korm. 

határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003‐

2008.) vonatkozó koncepcióról  

2253/1999. (X. 7.) Korm. 

határozat

a Nemzeti Agrár‐környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez szükséges 

intézkedésekről  

2126/1999. (V. 31.) Korm. 

határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1999. évi Intézkedési Tervéről  

116/2008. (XI. 6.) OGY 

határozat

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2005 – 2006 évi végrehajtásáról 

szóló jelentés elfogadásáról

29/2008. (III. 20.) OGY 

határozat

a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

132/2003. (XII. 11.) OGY 

határozat

a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY 

határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

12/2008. (IV. 30.) KvVM 

rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

4/2008. (II. 14.) KvVM 

rendelet

egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és 
ellenőrzésének szabályairól

5/2007. (II. 23.) KvVM 

rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó 
szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a 
nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjéről

Kormányhatározatok, Országgyűlési határozatok

Környezetvédelmi (jogelőd) miniszteri rendeletek



4/2007. (II. 21.) KvVM 

rendelet

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

22/2006. (IV. 14.) KvVM 

rendelet

a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági 
eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról

33/2005. (XII. 27.) KvVM 

rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól

16/2004. (X. 8.) KvVM 

rendelet

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való 
alkalmazásának korlátozásáról

3/2003. (I.25.) BM‐GKM‐KvVM 

együttes rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

15/2000. (XI. 16.) KöViM 

rendelet

az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről

33/1999. (X.15.) KHVM 

rendelet 

a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértôk 

7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól

29/1999. (X. 6.) KHVM 

rendelet

a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

12/1999. (XII. 25.) KöM 

rendelet

egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról

18/1998. (VI. 25.) KTM 

rendelet

a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről

46/1997. (XII. 29.) KTM 

rendelet

az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

15/1997. (V.28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértôi tevékenységrôl 

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

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

10/1995. (IX. 28.) KTM 

rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

18/2004. (II. 24.) GKM‐KvVM‐

PM együttes rendelet

 a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában 
közreműködő szervezetek kijelöléséről

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes 
technikai szabályairól 

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének 
szabályairól

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes 
technikai szabályairól

13/2008. (III. 26.) ÖTM 

rendelet

a belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól

37/2007. (XII. 13.) ÖTM 

rendelet

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
műszaki dokumentációk tartalmáról

Egyéb miniszteri rendeletek


