Jogszabály jele

Jogszabály / előírás megnevezése

1995. évi LIII. Tv.
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
2012. évi II. törvény
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet
2008. évi XLVI. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény

A Környezet védelméről
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
a környezeti alapnyilvántartásról
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
a környezetterhelési díjról

270/2003 (XII. 24.) Korm. Rend.

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

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
93/1996. (VII. 4.) Korm. Rendelet
13/2015. (III. 31.) BM rendelet
14/2015. (III.31.) FM rendelet
473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet
191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet
2012.évi CLXXXV. Törvény
442/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet
445/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
72/2013. (VIII. 27.) VM. rendelet
246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
197/2014. (VIII. 1.) Korm. Rendelet
225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet
123/1997. (VII. 18.) Korm. Rendelet
2003. évi LXXXIX. Tv.

a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
az építőipari kivitelezési tevékenységről
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
a hulladékról
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
a hulladékjegyzékről
az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
A környezetterhelési díjról

23/2001(XI.13.) KöM rendelet

140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
69/2008. (XII. 10.) Budapest Fôváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete
842/2006 EK rendelete (2006.05.17.)
14/2015. (II. 10.) Korm. Rendelet
264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet
1005/2009/EK rendelet Európai Parlament és Tanács
306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet
4/2011.(I.14.)VM rendelet
6/2011.(I.14.)VM rendelet
80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
1995. évi LVII. törvény
2003. évi LXXXIX. Tv.
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet
101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
147/2010.(IV.29) Korm. Rendelet
1/2016. (I. 5.) NGM rendelet
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
29/2001(XII.23) KöM GM együttes rendelet
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet
2000. évi XXV. törvény
2/2002. (I. 11.) Korm. Rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl
Egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
Az ózonréteget lebontó anyagokról
a levegő védelméről
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
a vízgazdálkodásról
A környezetterhelési díjról
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
A felszín alatti vizek védelméről
a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
A kémiai biztonságról
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről* (* A Törvényt az Országgyűlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.)
a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
A természet védelméről
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérôl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentôs
növény- és állatfajok közzétételérôl
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról

2011. évi LXXIX. Törvény
1/2016. (I. 5.) NGM rendelet
1996. évi LIII. Tv.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
269/2007. (X.18.) korm. rendelet
13/2001. (V.9.) Köm rendelet
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
2009. évi XXXVII. Törvény
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

