A Hód Fürdő Kft.
Gyarmati Dezső Sportuszoda és Török Sándor Strandfürdő létesítményeinek
Üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok
A Hód-Fürdő Kft. a strandfürdő és az uszoda üzemeltetése során eleget tesz a vonatkozó jogi
környezetnek, a műszaki és egyéb követelményeknek.
Az alábbi jogszabály-jegyzék területenként, témakörönként tartalmazza az ide vonatkozó,
legfontosabb jogszabályokat.
2/2002. (I. 11.) Kormány rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és
képesítéséről
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének,
vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás kihirdetéséről
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
1984. évi 13. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról kötött genfi
európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi
augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV. 21.) MT rendelettel
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról
122/1989. (XII. 5.) MT rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának
kijelöléséről
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
1/2002. (I. 11.) Kormány rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó
egységes eljárásról
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13/2007. számú OKF Főigazgatói Intézkedés a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével,
valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával kapcsolatos
feladatokról
57/2007. (III. 31.) Kormányrendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről
45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének
részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
2009. évi LVI. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet - ADR belföldi kihirdető rendelet (61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
módosítása
2015. évi LXXXIX. törvény - A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás „A" és „B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes
kérdéseiről
2000. ÉVI XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) Eüm rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. EÜM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
EU Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete. ( REACH)
63/2011. (VII. 11.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról
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45/2010. (XII. 23.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a
katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
2011. évi CXXVIII. törvény indokolása 2011. évi CXXVIII. törvény
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

indokolása

a

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés
hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról,
igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a
fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
24/2012. (V. 8.) BM rendelet a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
2012. évi LXXII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról
2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények
módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések
módosításáról
74/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmet érintő egyes kormányrendeletek
módosításáról
50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.)
EüM-SzCsM együttes rendelet módosításáról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
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egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet
módosításáról
120/2011. (XII. 15.) VM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról
61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról.
476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról.
2013. évi CXCII. törvény egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának
növelésével összefüggő módosításáról
11/2014. (II.21.) BM rendelet A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011.
(XII.29.) BM rendelet módosításáról
34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes
kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
176/2016. (VII. 1.) kormányrendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a
katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.)
kormányrendelet módosításáról.
1/2017. (II.21.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes
mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének
rendjéről Melléklet 7-8. függelék

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről,
valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről
2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes
törvények módosításáról
2011. évi CV. törvény az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs
célú módosításáról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkozáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
módosításáról
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46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.)
FMM rendelet módosításáról
168/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi központjának
az EU Kék Kártya kiadásával kapcsolatos szakhatósági állásfoglalása kialakításának szabályairól,
valamint egyes migrációs tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról.
41/2011. (X. 14.) NGM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs
célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
203/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
módosításáról
135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új munka törvénykönyve
hatálybalépésével kapcsolatos módosításáról
2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
264/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
módosításáról
238/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet
módosításáról.
272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
2012. évi CXLVI. törvény a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében
szükséges egyes törvények módosításáról.
2012. évi CXLII. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról.
40/2012. (XII. 6.) AB határozat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről.
33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének, kibocsátásának,
felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a hozzá kapcsolódó kedvezmény
érvényesítésének részletes szabályairól.
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35/2012. (XII. 14.) NGM rendelet egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes
szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CIII. törvény az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek
szabályozásával összefüggő módosításáról
2013. évi LXXXIV. törvény - Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
288/2015. (X. 7.) Korm. rendelete a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
módosításáról
259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelet a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
2016. évi LXXIX. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri , szakmai illetve személyi higiéniés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
89/1995 (VII.14.) Kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
27/1995 (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról
15/1972 (VIII.5.) Eüm rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvények a gyógyító-megelőző
tevékenységek ellátására vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
287/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól
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2008. évi XXVIII. Törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról
1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
2005. évi XCV. Törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb gyógyszerpiacot
szabályozó törvénymódosításról
2006. évi CXVI törvény Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről
1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
9/1993 (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozás egyes
kérdéseiről
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosította:
351/2010. (XII.30.) Korm. rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló
27/1996. )VIII.28.) NM rendeletet módosította: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló
27/1996. )VIII.28.) NM rendeletet módosította: 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
73/2011. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a munka-higiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok
ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról
51/2011. (XII. 23.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő
módosításáról
41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő
módosításáról
22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

7

14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs
célú módosításáról
33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai
minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről
A Kormány 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelete egyes egészségügyi tárgyú kormány-rendeleteknek a
szakmai minőségértékeléssel összefüggő módosításáról
2013.évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
kormányrendeletek módosításáról

egyes

egészségügyi

és

egészségbiztosítási

tárgyú

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes
munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő
kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és
képzésére vonatkozó követelményekről
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának
részletes szabályairól
339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet
kormányrendeletek módosításáról

egyes

egészségügyi

és

egészségbiztosítási

tárgyú

68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról
2013. évi CLXXIX. törvény egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról.
69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról. 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet egyes
foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 11/2014. (II. 24.) EMMI
rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014.
(II. 24.) Korm. rendelet
6/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
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6/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
4/2014. (III. 10.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az
egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
192/2015. (VII. 21.) Kormányrendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról
173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény-vagy bérnövelésének, valamint az
ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.(VII. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre,
illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról.
238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól Hatályos: 2016. 08.
17., 2017. 01. 01., 2017. 03. 01. Magyar Közlöny 2016/118. (VIII. 16.).
1/2014. (I.16.) EMMI rendelet 1/2014. (I.16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről
9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről
és megfelelőség tanúsításáról
2/2002. (I.23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek
megállapításáról
8/2003. (II.19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség - tanúsításáról
63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki - biztonsági hatósági
felügyeletéről
23/2006. (II.3.) Kormány rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó
berendezések hatósági felügyeletéről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
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16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
126/2003. (VIII.15.)
követelményeiről

Korm.

rendelet

a

hulladékgazdálkodási

tervek

részletes

tartalmi

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet „az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről”
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályai
23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
követelményeiről.
213/2001 (XI.14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről
271/2001 (XII.21.) kormányrendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről valamint kiszabásának
és megállapításának módjáról
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről
358/2008. (XII. 31.) 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
71/2010. (III. 19.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
72/2010. (III. 19.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának
és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
2010. évi XIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
módosításáról
101/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről
23) 310/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
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255/2010. (XI. 8.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
253/2011. (XII. 5.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról,
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről,
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről.
145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek
részletes szabályairól
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról
40/2013. (V. 24.) VM rendelet a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri
rendeletek módosításáról.
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek
során eljáró állami szervek kijelöléséről
197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységről
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól.
225/2015. (VIII. 7.) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
70/2016 (III.31.) Kormányrendelet a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról
71/2016 (III.31.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
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2017. évi LXVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
189/2017. (VII. 6.) Korm. rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
30/2017. (II. 13.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról
1995. évi LVII. Törvény „a vízgazdálkodásról”
367/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet módosításáról
219/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
27/2005. (XII. 6.) KvvM rendelet a használt szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó
részletes szabályokról
90/2007. (IV. 26.) kormányrendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről
és alkalmazásuk egyes szabályairól
24/2007 (VII.3.) KVVM rendelet – a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a
vízkútfúrás szakmai követelményeiről
230/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a vizek védelmével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
1254/2010. (XI. 19.) Korm. határozat a az ivóvízminőség-javító program végrehajtását segítő
önkormányzati források megteremtéséről
307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
80/2011. (VIII. 3.) VM rendelet egyes vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.
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89/2011. (IX. 29.) VM rendelet a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére
vonatkozó műszaki előírásokról
2012. évi CV. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
124/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet módosításáról
2012. évi CXCVIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról.
348/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet módosításáról
370/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet módosításáról
2013. évi LXXIII. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
95/2013. (X. 14.) VM rendelete a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez
kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
42/2014. (II.24.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek vízügyi tárgyú módosításáról
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről.
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34/2016. (VIII. 2.) BM rendelet a hatékony víz-árpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentéséről és
nyilvántartásáról
97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába
tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól szóló 109/2006. (V. 5.) Korm.
rendelet módosításáról
A Kormány 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015.
(II. 10.) Korm. rendelet módosításáról.
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
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól.
93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött
környezethasználatok meghatározásáról
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
2003. évi LXXXIX. Törvény a környezetterhelési díjról
78/2007. (IV.24.) Kormányrendelet a környezeti alapnyilvántartásról
9/1995 (VIII.31.) KTM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor
keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásról
286/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet módosításáról
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82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról
38/2011. (V. 18.) VM rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben
egyes rendeletek módosításáról
48/2011. (VI. 1.) VM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
264/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíj mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről
szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról
12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
104/2011. (XI. 10.) VM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM
rendelet módosításáról
308/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
80/2012. (IV. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
175/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
2012. évi CXCI. törvény a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.
371/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
136/2012. (XII. 21.) VM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról
300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról

15

480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról. Hatályos: 2014. 01. 17.
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről. Hatályos: 2014. 01. 01., 2014. 03. 31.
Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet „a vízkészletjárulék kiszámításáról”
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet „a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról”
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről
1993. évi XCIII. Törvény „a munkavédelemről”, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet „az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről”
273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről
37/1996. (X. 18.) NM rendelet A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással
igénybe vehető gyógyászati ellátásokról
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről
2/2006. (I.26.) EüM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi
feltételeiről szóló 37/1996 (X.18.) NM rendelet módosításáról
77/2005 (IV.28.) Kormányrendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996
(VII.24.) Kormányrendelet módosításáról.

16

69) 162/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.)
Korm. rendelet és a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló
16/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
70) 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet és az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról
2010. évi CXVI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról
11/2011. (III. 21.) NGM rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és
az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség
tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
94/2011. (VI. 28.) Korm. rendelet
kormányrendeletek módosításáról

egyes,

a

Belügyminisztérium

feladatkörét

érintő

270/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával
termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és
átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez
kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról
295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról.
2012. évi CLVII. törvény a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő
egyes törvények módosításáról
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36/2014. (IV. 29.) BM rendelet a vízkészlet járulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM
rendelet és a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról.
219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról
2006. évi CXXIX. Törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény módosításáról
65/1999. XII. 22. EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
3/2002. (II.8.) SzCsm-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
30/2004 (XII. 6.) HM rendelet a fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások
köréről, az azokhoz kacsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó
szabályokról.
143/2004. XII. 22. GKM rendelet a hegesztési biztonsági szabályzat kiadásáról
1993. XCIII Törvény a munkavédelemről
70/2007.(IV.14.) Kormány Rendelet egyes munkavédelmi tárgyú Kormányrendeletek módosításáról
295/2006. (XII. 23.) Kormány Rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
28/2007. (IX. 29.) SZMM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről szóló 3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet módosításáról
14/1999. (X.27.) HM rendelet a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek
forgalmazásáról
1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól
2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
2005. évi CLXXXI. Törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról ún. „A
nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. Törvény módosítása
42/2011. (XII. 2.) NGM rendelet a megyei (fővárosi) munkaügyi központok illetékességéről,
valamint a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló
2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet módosításáról
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373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek
kijelöléséről
273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó
részletes szabályokról
2012. évi XXVI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról
31/2012. (X. 16.) NGM rendele a munkaügyi ellenőrzés során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának
alkalmazásáról.
63/2013. (XII. 17.) NGM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról.
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

1996. évi XXXI. Törvény „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet “a tűzvédelmi szabályzat készítéséről”
2/2002. (I. 23.) BM rendelet „a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek
megállapításáról”
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet „a tűzvédelmi bírságról
1996 évi XXXVII. Törvény a polgári védelemről
2004. évi CV. Törvény a Honvédelemről és a Magyar Honvédségről
9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről.
27/2009 (X.29.) ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről
5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet módosította a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet
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278/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2011. évi XXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény módosításáról
10/2011. (III. 28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM
rendelet és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról
20/2011. (VII. 5.) BM rendelet a tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és
Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos
költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól
375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
274/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint
felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet, valamint a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
54/2011. (XII. 21.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló,
ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosításáról
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39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános
szabályairól
55/2012. (X. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet módosításáról.
67/2012. (XII. 14.) BM rendelet a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek
együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
73/2012. (XII. 15.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi
technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet módosításáról
368/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet módosításáról
435/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet egyes tűzvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
82/2013. (XII. 23.) BM rendelet egyes tűzvédelmi és tűzmegelőzési miniszteri rendeletek, valamint a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM
rendelet módosításáról.
9/2014. (II.7.) BM rendelet Egyes tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről szóló miniszteri
rendeletek módosításáról
9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú
szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról
4/2015. (II. 27.) BM rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat
hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2015. évi CLXXIX. törvény egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek
teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról módosította a 1996. évi XXXI.
törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
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73/2015. (XII. 21.) BM rendelet A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének,
használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes
szabályairól
6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat
kiadásáról
10/2017. (VI. 1.) BM rendelet az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági
eljárások általános és különös szabályairól
490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A tűzesetek vizsgálatára
vonatkozó eljárási szabályokról
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet A beépített tűzjelző, illetve
tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére
irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 492/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes műszaki
termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
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