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A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EGRI JÁRÁSI HIVATAL AGRÁRÜGYI ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ ÁGAZATI 

JOGSZABÁLYOK  

 

 

Törvények: 

 

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

törvény 

 az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

 a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 

 a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról 

szóló 1992. évi II. törvény 

 a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény  

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 

 a hegyközségekrõl szóló 2012. évi CCXIX. törvény 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

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

törvény 

 a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 

2011. évi CLXVIII. törvény 

 a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

 az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 

 a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.törvény 

 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 

 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatokról szóló 1997. évi 

CLIX. törvény 

 a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 

 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

 a bányászatról szóló1993. évi XLVIII. törvény 
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 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

 az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.évi XLVI. törvény  

 A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növény orvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény  

 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény. 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap 

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény. 

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény. 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.  

 A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 

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

 A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon elő állat és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez fűzött fenntartásról és az 

egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló 2012. évi CXXXVII. törvény 

 A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  

 

 

Kormányrendeletek: 

 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 

 a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 

összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 

 a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 

adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 

191/2014. (VII.31.) Korm. rendelet 

 a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 

 a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt 

 támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és 

felhasználásának rendjéről szóló162/2003. (X.16.) Korm. rendelet 

 a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és 

szabályairól szóló 341/2007 Korm. rendelet 

 a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól szóló 374/2014 Korm. rendelet 

 a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 a halgazdálkodási és halvédelmi bírságról szóló 314/2014 (XII. 12.) Korm. rendelet  

 a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 220/2014 (VII. 21.) Korm. rendelet 

 a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 
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 A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 

védekezés költségeinek megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 

221/2008. (VIII.30) Korm. rendelet 

 Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 

szóló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet 

 A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 

 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II. 7.) 

Korm. rendelet 

 A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény. 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap 

másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény. 

 A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény. 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.  

 A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007.(XII.23.) Korm. rendelet.  

 A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008.(VII.3.) Korm. 

rendelet. 

 A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 

262/2010.(XI.17.) Korm. rendelet. 

 Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti 

szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 

474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet. 

 A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet. 

 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 

szabályairól szóló 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet. 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott 

bírságok kiszabásának részletes szabályairól szóló 129/2015.(V.27.) Korm. rendelet. 

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

 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (I. és II. fokú hatáskör) 

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

rendelet (I. és II. fokú hatáskör) 

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

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

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

rendelet módosításáról szóló 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet  

 egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 

tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 

 az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet (jelentés 

készítés 1. számú melléklet szerint) 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
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 A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. 

(X 18.) Korm. rendelet; 

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. 

(X 8.) Korm. rendelet; 

 A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

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

rendelet; 

 A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet; 

 A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról 3/1997. (II. 20.) Korm. 

rendelet; 

 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

 A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
 
szóló 

67/1998. (IV. 3.) 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 

 a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

 a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. 

(XII. 11.) Korm. rendelet  

 az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 

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

 az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet  

 a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet  

 a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok 

meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 

 a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének 

szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 

 a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról  

 szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 

 a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés 

szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 

 a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 
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Egyéb jogszabály: 

 

 a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos 

 egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 

 a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007.(IX.19) FVM rendelet 

 a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott 

kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 

114/2008 (IX.5) FVM rendelet 

 a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX.24) 

FVM rendelet 

 a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII.22) FM rendelet 

 a termeléshez kötött közvetlen a támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015 FM 

rendelet 

 a hegyközségek feletti törvényességi felügyeleti jog gyakorlásáról szóló 9/2011 VM utasítás 

 a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével 

kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 

 az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 

összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról  szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet  

 az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 

1380/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 

 az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 43/2011. (V. 

26.) VM rendelet 

 a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 

végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 

 a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013 (XII.17.) VM 

rendelet 

 a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi 

alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 

 a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti 

és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 

 a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 

 a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM 

együttes 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 
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 a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. 

(XII.29.) VM rendelet 

 a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 

44/2015. (VII.28.) FM rendelet 

 az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe pályázati úton történő haszonbérbe, 

valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII.22.) FM rendelet 

 az államot megillető halgazdálkodási jo kijelöléssel történő átengedésének valamint 

alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről szóló 90/2015. (XII.22.) FM rendelet 

 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 

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

végrehajtásáról kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 

 Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 

11/2010. (II. 4.) FVM rendelet. 

 Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének 

és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes 

szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati 

tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet. 

 Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet. 

 A fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és 

megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 

szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet. 

 A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet. 

 Az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon 

követhetőségről szóló 3/2010. (VII.5.) VM rendelet 

 A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001.(I.17.) 

FVM rendelet  

 Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 

 A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet  

 A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól 

szóló 63/2012. (VII.2.) VM rendelet 

 A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve az azok felületén 

található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági 

ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V.12.) FVM rendelet 

 A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V.11.) FVM rendelet  

 A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről szóló 

89/2004. (V.15.) FVM rendelet 

 A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 

 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 

cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 

rendjéről szóló 59/2008. (IV. 9.) FVM rendelet 
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 A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 

szóló 36/2006 (V. 18.) FVM rendelet 

 Az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 

37/2006. 

(V. 18.) FVM rendelet. 

 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997.(III.12.) FM-HM együttes rendelet. 

 A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. 

 A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999.(XII.22.) FVM rendelet. 

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

109/1999.(XII.29.) FVM rendelet. 

 Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 

44/2006.(VI.13.) FVM rendelet. 

 A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009.(XI.16.) FVM rendelet. 

 A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009.(XII.9.) FVM 

rendelet. 

 A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet. 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 94. § (2) bekezdés b.) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009.(XII.28.) FVM rendelet. 

 A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 

 a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 

 a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védővezetek kijelölésének, hasznosításának és 

megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes 

rendelet  

 A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1) GKM-HM-

KvVM együttes rendelet 

 a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM 

rendelet  

  a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelet 

 a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MW th-nél kisebb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeirő szóló 

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet  

 a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
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 az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013.  (XII. 4.) VM 

rendelet  

 a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 

technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet  

 a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok 

alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet  

 az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. 

(III. 25.) VM rendelet 

 a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez 

kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 

7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet  

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

 A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony 

szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 

 a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

 az állami repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, 

hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki követelményeiről szóló 43/2002. (VIII. 

12.) HM-KvVM együttes rendelet 

 egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési 

módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 

 a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári 

védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM 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 hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM 

rendelet 

 az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 

díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 

 A vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv; 

 A természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 

21-i, 92/43/EGK tanácsi irányelv; 

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet; 

 A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, 

valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet; 

 A megkülönböztetett barlangok köréről szóló 4/2012. (II.24.) VM utasítás; 

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

 A régészeti szempontból jelentős barlangok köréről szóló 43/2013. (VIII. 9.) BM rendelet; 

 A védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről szóló 21/2007. 

(VI. 20.) KvVM rendelet; 
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 A földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi 

kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM 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; 

 A természetvédelmi szempontból jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánításáról szóló 

63/2015. (X. 16.) FM rendelet; 

 Az egyes bányászati tevékenység során feltárult barlangok védettségének feloldásáról szóló 

90/2007. (XI. 20.) KvVM 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; 

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

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

 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 

védelemről szóló, 1996. december 9-ei a Tanács 338/97/EK rendelet; 

 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított 

védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról szóló, 2006. május 4-ei a Bizottság 865/2006/EK rendelet; 

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

rendelet; 

 

 

 

 

 

 


