Törvények, OGY határozat
1127/2010. (V. 21.) Korm.
határozat
2004. évi LXVII. törvény
2000. évi XLII. törvény
1995. évi LVII. törvény

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről
a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról
a vízi közlekedésről
a vízgazdálkodásról

Kormányrendeletek
147/2010. (IV.29.) Korm.
rendelet
78/2008. (IV. 3.) Korm.
rendelet
379/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet
27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelet
21/2006. (I. 31.) Korm.
rendelet
221/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
174/2003. (X. 28.) Korm.
rendelet
30/2003. (III. 18.) Korm.
rendelet
27/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet
26/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet
25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet
201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet
50/2001. (IV. 3.) Korm.
rendelet
240/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet
239/2000. (XII. 23.) Korm.
rendelet
120/1999. (VIII. 6.) Korm.
rendelet
178/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári
gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos
eljárásról
a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
a felszín alatti vizek védelméről
a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem
látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti
Megvalósítási Programjáról
a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való
korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési
engedélyről
a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési
kötelezettségről
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk
lehatárolásáról
a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Programról
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és
kezelésének szabályairól
a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük kijelöléséről
a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról
a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

104/1998. (V. 22.) Korm.
rendelet
123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet
232/1996. (XII. 26.) Korm.
rendelet
72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet
160/1995. (XII. 26.) Korm.
rendelet
38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének
rendjérõl
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
a vízgazdálkodási társulatokról
a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

Környezetvédelmi (jogelőd) miniszteri rendeletek
6/2009. (IV. 14.) KvVM‐EüM‐a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
FVM együttes rendelet
5/2009. (IV. 14.)
30/2008. (XII. 31.) KvVVM
rendelet

101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet
97/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet
101/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet
97/2007. (XII. 23.) KvVM
rendelet
24/2007. (VII. 3.) KvVM
rendelet
18/2007. (V. 10.) KvVM
rendelet
40/2006. (X. 6.) KvVM
rendelet
27/2005. (XII. 6.) KvVM
rendelet
14/2005. (VI. 28.) KvVM
rendelet
31/2004. (XII. 30.) KvVM
rendelet
30/2004. (XII. 30.) KvVM
rendelet
28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet
27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet
20/2004. (X. 28.) KvVM
rendelet
6/2002. (XI. 5.) KvVM
rendelet

KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevéknységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről
az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki
megfigyeléséről
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről
az egyes kiemelt jelentőségű vízlétesítmények rendszeres műszaki
megfigyeléséről
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási
rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
a felszíni vizeket szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi
határértékeiről és azok alkalmazásáról
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról
a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról
a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes
szabályairól
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról
a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek
megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének
részletes szabályairól
az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint
a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi
határértékeiről és azok ellenőrzéséről

21/2002. (IV. 25.) KöViM
rendelet
6/2002. (XI. 5.) KvVM
rendelet
43/1999. (XII. 26.) KHVM
rendelet
23/1998. (XI. 6.) KHVM
rendelet
22/1998. (XI. 6.) KHVM
rendelet
5/1998. (III. 11.) KHVM
rendelet
10/1997. (VII. 17.) KHVM
rendelet
22/1996. (XI. 29.) KHVM
rendelet
18/1996. (VI. 13.) KHVM
rendelet
6/1989. (V. 13.) KVM
rendelet

a víziközművek üzemeltetéséről
az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint
a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi
határértékeiről és azok ellenőrzéséről
a vízkészletjárulék kiszámításáról
a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről
a Területi Vízgazdálkodási Tanácsról
az árvíz- és a belvízvédekezésről
az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények
jegyzékének közzétételéről
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak
járandóságáról

Egyéb miniszteri rendeletek
90/2008. (VII. 18.) FVM
rendelet
59/2008. (IV. 29.) FVM
rendelet
34/2008. (III. 27.) FVM
rendelet
43/2007. (VI. 1.) FVM
rendelet
50/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet
46/2001. (XII. 27.) BM
rendelet
11/1994. (III. 25.) IKM
rendelet

a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a
melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és
közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről
a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő
közzétételéről
a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény
létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és
megszüntetéséről
a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

