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A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a 

szervre vonatkozó alapvető jogszabályok 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály tevékenységével összefüggően, általánosan 

alkalmazandó egyes jogszabályok 

 

Törvények 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről; 

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

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

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

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről; 

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról; 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról; 

2017. évi LCIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról; 



 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: +36-72 795-168 Fax: +36-72 795-700 

2017. évi CLXXIX. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes 

törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről; 

Kormányrendeletek 

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

természetvédelmi követelményeiről; 

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának 

feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról; 

101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 

szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. 

napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről; 

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

követelményekről; 

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

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

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

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

hozzáférésének rendjéről; 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 

levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az 

eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, 

Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről; 

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során 

felmerülő egyéb eljárási költségekről;  

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról; 
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90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 

rendjéről; 

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről; 

159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőterek létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének 

szabályairól; 

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 

rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról; 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával 

kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő 

feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos 

Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról;  

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és 

a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 

eljáró hatóságok kijelöléséről; 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről; 

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról; 

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási 

programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről; 

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelete az Országos Környezeti Kármentesítési Program 

keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról; 
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166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló 

beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről; 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról; 

208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására 

irányuló és az azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról; 

21/2017. (XII. 22.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban 

alkalmazandó nyomtatványokról; 

272/2017. (IX.14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési 

és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról; 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel 

összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről; 

Miniszteri rendeletek 

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

feltételeiről; 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges 

szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről; 

15/1997. (V. 28.) KTM rendelet a környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről; 

15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 

felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének 

irányításáról; 

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

szabályairól; 
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41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról; 

15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe 

történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről; 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területeken levő települések besorolásáról; 

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól; 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és 

állapotértékelésének egyes szabályairól; 

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

kapcsolatos szabályokról; 

4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól; 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról; 

43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok 

szintjén történő közzétételéről; 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti 

víz szennyezésével szembeni védelemhez szükséges határértékekről és a szennyezések 

méréséről; 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól; 
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A levegőtisztaság-védelmi szakági jogszabályok jegyzéke 

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

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

összkibocsátási határértékeiről; 

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

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

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről; 

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról; 

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről; 

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról; 

26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 

kibocsátásának korlátozásáról; 

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési 

feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről; 

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; 

az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari 

kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése); 

az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai 

Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) létrehozásáról, 

valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0075
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0166


 

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. Telefon: +36-72 795-168 Fax: +36-72 795-700 

Zaj- és rezgésvédelmi szakági jogszabályok jegyzéke 

18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet a repülőterek környezetében létesítendő 

zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes 

műszaki szabályairól; 

176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 

védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól; 

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről; 

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási 

követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról; 

43/2002. (VIII. 12.) HM-KvVM együttes rendelet az állami repülőterek környezetében 

létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének 

részletes műszaki követelményeiről; 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 

készítésének részletes szabályairól; 

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

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról; 

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

szabályairól; 

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

határértékek megállapításáról; 
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Hulladékgazdálkodási szakági jogszabályok jegyzéke 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról; 

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről;  

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

követelményeiről; 

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

kezelésének részletes szabályairól; 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről; 

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; 

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről; 

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; 

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

95/2013. (X. 14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba 

vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes 

szabályairól; 

120/2013. (XII. 16.) VM rendelet a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról; 
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275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének 

és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól; 

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési 

programokra vonatkozó részletes szabályokról; 

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről; 

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

felhasználásának céljairól; 

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel 

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről; 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól;  

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

adatszolgáltatási kötelezettségekről; 

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

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

feltételeiről; 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól; 

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és 

hasznosítási műveletek felsorolásáról; 
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Táj- és természetvédelmi szakági jogszabályok jegyzéke 

1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről; 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről; 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről; 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről; 

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 

veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 

egyezmény kihirdetéséről; 

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

6/1993. (III. 9.) KTM rendelet a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről; 

7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről; 

13/1997. (V. 28.) KTM rendelet a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról; 

19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos 

intézkedésekről; 

25/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet a Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről; 

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

szabályokról; 

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának 

és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről; 

27/1998. (VII. 10.) KTM rendelet a Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület 

létesítéséről; 

67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre 

vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról; 

148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény 

kihirdetéséről; 
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3/2001. (II. 23.) KÖM-FVM-NKÖM-BM. rendelet az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól; 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről; 

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

szabályokról; 

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

rendeltetésű területekről; 

276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, 

valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról; 

12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok 

élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól; 

19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról; 

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, 

hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról; 

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és 

erdőrezervátummá nyilvánításáról; 

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzet védettségének 

fenntartásáról; 

72/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének 

fenntartásáról;  

85/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület 

védettségének fenntartásáról; 

87/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének 

fenntartásáról; 

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének 

megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól; 
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269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól; 

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére 

és tartalmára vonatkozó szabályokról; 

24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet a védett tokfajok hasznosításáról; 

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok 

nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 

végrehajtásának egyes szabályairól;    

4/2009 (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet létesítéséről, 

valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról, valamint a Kőszegi-forrás 

erdőrezervátum létrehozásáról; 

16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről; 

2/2010. (I. 14.) KvVM rendelet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület 

természetvédelmi kezelési tervéről; 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről; 

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról; 

119/2011. (XII. 15.) VM rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe 

bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről; 

134/2013. (XII. 29.) VM rendelete a nemzeti parkok területének övezetekbe való 

besorolásáról és az egyes övezetekre vonatkozó általános természetvédelmi előírásokról;  

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának 

szabályairól; 

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy 

behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről; 
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A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakhatósági eljárásban és 

szakkérdés vizsgálatában való közreműködését megalapozó jogszabályok jegyzéke 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról; 

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és 

katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 

szabályairól; 

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 

engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól; 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek 

feladat- és hatásköréről; 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásokról; 

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról; 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról; 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről; 

112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával 

kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő 

feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő 

szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos 

Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról; 

312/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 
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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; 

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó 

építésügyi hatósági eljárások szabályairól; 

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari 

és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 

496/2016. (III. 11.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról; 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről; 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről 

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról; 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről; 


