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1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

  

2006. évi III. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint 

egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő 

jogharmonizációs célú módosításáról 

  

2012. évi LI. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 

módosításáról 

  

1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról 

  

2001. évi LXXI. Törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 

  

2011. évi CCIX. Törvény A víziközmű-szolgáltatásról 

  
2012. évi CVI. Törvény egyes víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos törvények módosításáról 
  

30/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról 

  

38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

  

72/1996. (V.22.) Kormány rendelet  a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról módosításokkal 

egységes szerkezetben 

  
2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról 
  

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 

  

160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról 

  

120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 

feladatokról 

  

182/2010. (V.14.) Korm. rend. Egyes építőipar tevékenységgel összefüggő korm. rend. módosításáról 

  

21/2002. (IV.25.) KÖVIM r. a víziközművek üzemeltetéséről 

  

12/1997. (VIII. 29.) KHVM 

rendelet 

a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 

  

2007. évi CXVI.törvény a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű 

vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról 

  

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól  

  

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 

  

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól  

  

48/2011. (VI. 1.) VM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005 KvVM rend. 
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módosításáról 

  

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

eljárási költségekről 

  

39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet módosításáról 

  

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 

közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért 

fizetendő díjakról 

123/1997. (VII.18.) 

Kormányrendelet 

a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 

  

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 

  

209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet 

 

  

a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek 

által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint 

a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos 

eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 

szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról 

  

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

  

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről 

  

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki 

megfigyeléséről 

  

101/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendelet 

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás 

és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

  

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról 

  

8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási 

kedvezményről 

  

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 

  

33/1999. (X. 15.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének 

engedélyezéséről 

  

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

  

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

és módosításai 

a felszín alatti vizek védelméről  

  

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

és módosításai 

a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól  

  

59/2008. (IV.29.) FVM rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
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védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 

  

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

települések besorolásáról 

  

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

  

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

  

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

szabályairól 

  

47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról 

  

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet 

 

a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére 

vonatkozó műszaki előírásokról 

  

6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–

FVM együttes rendelet 

a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

  

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 

és módosításai 

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméről 

  

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 

 

vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 

valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 

  

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

történő közzétételéről 

  

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet  

és módosításai 

 

az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, 

valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek 

szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 

  

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

rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

  

2009. évi LVII.törvény 

 

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében 

egyes törvények módosításáról 

  

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 

  

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

  

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 

  

1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

  

A 2010. évi XIII. törvény 

indokolása 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény módosításáról 
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2004. évi LXXVI. törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 

törvény módosításáról 

  

2007. évi XXIX.törvény egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel 

összefüggő módosításáról 

  

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

  

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

engedélyezési eljárásról 

  

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

módosításáról 

  

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

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

  

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

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról 

  

12/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 

 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

módosításáról 

  

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

  

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

  

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

valamint a kármentesítés szabályairól 

  

21/2001.(II.7) Korm. rendelet „a levegő védelemmel kapcsolatos egyes szabályokról” 

  

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

kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 

  

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Programról 

  

30/2006. (II.8.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet módosításáról 

  

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és 

kezelésének szabályairól 

  

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó 

részletes szabályokról 

  

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól 
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33/2004. (IV. 26.) ESZCSM 

rendelet 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról 

  

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM 

együttes rendelet 

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

  

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

  

2012. évi XXVIII. törvény a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 

módosításáról 

  

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet „a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenység végzésének 

feltételeiről” 

  

213/2001. (XI:14) Korm. rendelet „a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének 

feltételei” 

  

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet „hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követeményeiről” 

  

164/2003. (X.18.) Korm. rendelet „hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségek” 

  
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 
  

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

követelményeiről” 

  

2011. évi LXXXV. Törvény A környezetvédelmi termékdíjról 

  

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

  

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról 

  

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak 

visszavételéről 

  

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 

működési feltételeiről 

  

3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról 

  

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az 

építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 

  
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
  

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

  

20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek 

megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 

kijelölésének részletes szabályairól 

  

1990. évi LXXXVII. Törvény az árak megállapításáról 

  

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 
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az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról (1.-2.sz. melléklet nem hatályos, a 3. hatályos) 

  

9/2011. (II. 15.) VM rendelet 

 

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 

az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 

díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról 

  
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
  

13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 

  

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről 

  

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

  

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM 

együttes rend. 

a munkahelyek kémiai biztonságáról 

  

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 

  

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

  

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

védelméről 

  

1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel 

  

8/2006. (II.27.) GKM rendelete a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 

  

2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységről 

  

2011. évi CI. törvény egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 
  

1997. évi CXLI. Törvény az ingatlan-nyilvántartásról egységes szerkezetben 

  

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 

  

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 

  

2007. évi CXXIX. Törvény  a termőföld védelméről  

  

2007. évi LXXXVI.törvény a villamos energiáról 

  

2007. évi LXXXII.törvény egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 

helyezéséről 

  

2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről 

  

2011. évi CLXXXV. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

módosításáról 

17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet 
a villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes 

szolgáltató általa felhasználó igénye alapján külön díj ellenében 
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 végezhető szolgáltatások köréről és díjairól 

  

117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki 

feltételeiről 

  

64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és 

alkalmazásának szabályairól 

  

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről  

  

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával 

összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 

villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia 

kötelező átvételéről és átvételi áráról 

  

44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint 

az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról 

  

378/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a villamosenergia-ellátással, a földgázellátással és a 

távhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

  

8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas 

építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és 

védelméről 

  
2008. évi XL. törvény

1 a földgázellátásról (egységes szerkezetben) 
  

16/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet 

 

a földgáz elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik 

által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 

kizárólagos körének meghatározásáról 
  

65/2011. (XI. 30.) NFM rendelet 

 

 

a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 

31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat 

árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 

módosításáról 

  

88/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 

 

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról  

76/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

  

2005. évi CLXXII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról  

  

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről  

  

2011. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 

  

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról 
  

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
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162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes 

szabályairól 

  

1/2006. (I. 13.) PM rend. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó 

tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és 

díjazásáról 

  

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi 

beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

  
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási 

cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 

  

5/2009. (III. 31.) IRM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, 

a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 

2004. évi XI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról 

egységes szerkezetben 

  

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM 

együttes rendelet 

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

 

  

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 

  

4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM 

együttes rendelet  

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

  

1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről 

  
2008. évi XLII. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról 
  

18/1999. (II.5.) Korm. rendelete a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülő 

feltételekről 

  

2005. évi XCII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlan-

nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról  

  

262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 

egységes szerkezetben 

a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról 

  

1990. évi XCIII. Törvény az illetékekről egységes szerk. 
 

 

Vezérigazgatói utasítások 

 

Igazgatói Utasítások 

 

 

 

 

 


