
ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK  

• Magyarország Alaptörvénye 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

• A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

• A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 

• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 

• Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

• A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 

• A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 

• A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 
CLXXXIV. törvény 

• 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

 

ILLETÉKEKKEL, DÍJAKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

• A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 
(III. 31.) FM rendelet 

• A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről 
és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 

• A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. 
(IV. 17.) Korm. rendelet 

• Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. 
(XII. 20.) PM rendelet 

• Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet  

• Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 
valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYOK  

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 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 kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvény 

• A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 



• Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény 

• Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 

• Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 
(XII. 6.) Korm. rendelet 

• A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, 
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM 
rendelet 

• A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 

• Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK 
és a 96/61/EK Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet [(E)-PRTR rendelet] 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelve - az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) 

• 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 

• A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. rendelet 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI JOGSZABÁLYOK  

• A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

• Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 

• A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

• A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet 

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

• A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 

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

• Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 

• A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 

• A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 

• Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 

• A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 



• Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 

• A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

• A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet 

• A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 
271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 

• A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 
szóló 93/1996. (VII.4) Korm. rendelet 

• A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 
43/2016. (VI.28.) FM rendelet 

• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló  385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 

• A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. 
(XII.27.) VM rendelet 

• A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 11/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 

• Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló 12/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 

• 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 

• 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet a higanyról  

• 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről 

• 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes 
szabályairól 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról  

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM JOGSZABÁLYAI  

• A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 

• A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

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

• Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 

• A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 
53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

• Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) 
VM rendelet 



• A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves 
vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 

• A titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról szóló 120/2013. (XII. 16.) VM rendelet 

• A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai 
kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 

• A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

• Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok 
ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet 

• A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív 
baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról 

• A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2009 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. június 22.) az ipari 
kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 
technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a szerves oldószerekkel történő felületkezelés, 
többek között a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása tekintetében 
történő meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2010 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. november 12.) az ipari 
kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb 
technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékégetés  tekintetében történő 
meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. augusztus 10.) a 2010/75/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.11.21.) a 2010/75/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy 
mennyiségű szerves vegyi anyagok előállítása tekintetében történő meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1442 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. július 31.) a 2010/75/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1032 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2016. június 13.) a 2010/75/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos 
következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról  

 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM JOGSZABÁLYAI  

• A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

• A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 

• A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM 
együttes rendelet 

• A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 



• A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. 
(XII. 20.) KvVM rendelet 

• A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és 
megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM–KTM együttes rendelet 

KÁRMENTESÍTÉSSEL ÉS A FÖLDTANI KÖZEGGEL KAPCSOLATOS  JOGSZABÁLYOK  

• A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 

• A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

• A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM 
rendelet 

• A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet  

• A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet  

• A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet 

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

 

 

TERMÉSZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK  

• A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

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

• Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 

• A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 
nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 

• A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és 
európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. 
rendelet 

• A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 
3.) Korm. rendelet 

• A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

• A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet 

• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 

• Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 
3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 

• A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes 
szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 

• Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. 
rendelet 



• Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

• A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. 
rendelet 

• A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 

• 17/2021. (IV. 9.) AM rendelet a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a 
barlangok kiépítéséről és hasznosításáról 

• A barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet 

• A természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról szóló 63/2015. (X. 
16.) FM rendelet 

• A megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 24.) VM 
utasítás 

• Földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési 
tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 

• Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM 
rendelet 

• A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének 
részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 

• Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 

• A védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.) KvVM rendelet 

• Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes 
rendelet 

• A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről szóló 21/2007. (VI. 20.) 
KvVM rendelet 

• A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 

• A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól 
szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet 

• Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és 
kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós 
fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 

• A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve - a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről [Élőhelyvédelmi irányelv] 

• A Tanács 1996. december 9-i 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára 
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 

• A Bizottság 865/2006/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása 
által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
megállapításáról 



• A Tanács 338/97/EK rendeletének hatálya alá tartozó fajok listája (A bizottság 160/2017/EU rendelete 
(2017. január 20.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 
védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról) 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 30-i 2009/147/EK irányelve – a vadon élő madarak 
védelméről 

• 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

• 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken 
folytatott nádgazdálkodás szabályairól 

• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről 

• 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 

• 4/1991. (III. 22.) KTM rendelet a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi jelentőségű védett 
természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról, valamint a természetvédelmi 
kezelő kijelöléséről 

• 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelet a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről 

• 8/1993. (III. 9.) KTM rendelet a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan 
védetté nyilvánításáról 

• 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű 
természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek 
határának módosításáról  

• 7/1993. (III. 9.) KTM rendelet az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről  

• 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről  

• 28/1993. (XI. 23.) KTM rendelet a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről  

• 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet a Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről  

• 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és 
erdőrezervátummá nyilvánításáról  

• 103/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Balatonfüredi-erdő természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Balatonkenesei-tátorjános természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 105/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 106/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Darvas-tó lefejtett bauxitlencse természetvédelmi terület 
védettségének fenntartásáról  

• 107/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 116/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Sümegi Mogyorós-domb természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 118/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Szentgáli-tiszafás természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 119/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Tapolcai-tavasbarlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület 
védettségének fenntartásáról  



• 120/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 121/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 124/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Zirci arborétum természetvédelmi terület védettségének 
fenntartásáról  

• 10/2008. (IV. 28.) KvVM rendelet a Zirci arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési 
tervéről  

• 9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület természetvédelmi 
kezelési tervéről  

EGYÉB JOGSZABÁLYOK  

• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

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

• A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 

• Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

• A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) 
MvM rendelet 

• A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 

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

• A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 
27.) VM rendelet 

• A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

• A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 

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

 

SZAKHATÓSÁGI  

HATÁSKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK  

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1. melléklet 16. táblázat 

• A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes 
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLEN ŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK  

 

 



624/2022 (XIII. 30) Korm. rendelet: a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről  

• Energiapolitikáért felelős Miniszter, Energiaügyi Minisztérium. 

625/2022 (XII. 30) Korm. rendelet: a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről  

• Természetvédelemért felelős Miniszter, Agrárminisztérium  

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet: a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről 

• Hulladékgazdálkodásért felelős Miniszter, Energiaügyi Minisztérium. 

 

– Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek: 

• Veszprémi Törvényszék 

• Pécsi Törvényszék 

• Veszprém Vármegyei Főügyészség 


