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Törvények

Általános a távhőszolgáltatásról 2005. évi XVIII. törvény

Általános a kommunális célú távhő- és melegvíz szolgáltatásról 412005.(X.28.) önkormányzati rendelet.

Általános a Munka Törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény

Általános a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. Törvény

Általános a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi II. Törvény

Általános az egységes közszolgáltatói számlaképről 2013. évi CLXXXVIII. Törvény

Általános 2015. évi CXLIII. törvény

a közbeszerzésekről

2015. évi CXLIII. Törvény

Általános 2015. évi LVII. törvény

az energiahatékonyságról

2015. évi LVII. Törvény

Környezetvédelem a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. Törvény

Környezetvédelem a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény

Környezetvédelem a hulladékról 2012. évi CLXXXV. törvény

Környezetvédelem az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 

végrehajtásában történő részvételről

2012. évi CCXVII. törvény

Környezetvédelem 1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

1995. évi LVII. Törvény

Környezetvédelem az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes 

Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás 

kihirdetéséről

2016 évi L. törvény

Környezetvédelem az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi 

LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi 

kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 

határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. 

évi CCXVII. törvény módosításáról

2016 évi LI. törvény

Környezetvédelem Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú 

törvények

módosításáról

2016. évi CXXXVIII. törvény

Munkahely a mérésügyről 1991. évi XLV. törvény

Munkahely A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1999. évi XLII Tv.

Munkavédelem A munkavédelemről. Egységes szerkezetben a végrehajtásról 

szóló 5/1993. (XII.26). MüM rendelettel

1993. évi XCIII. Tv.

Veszélyes anyagok a kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvény

Adatvédelem 2011. évi CXII. trv. az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról

2011. évi CXII. TRV.

Adatvédelem 2018. évi XXXVIII. trv. az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az 

Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő 

módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények 

módosításáról.

2018. évi XXXVIII. trv.

Adatvédelem 2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről 2018. évi LIII. törvény

Típus Megnevezés Link
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Rendeletek

Általános a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Általános a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 

végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet

Általános a távhőszolgáltatásról (alkalmazható árak) 50/2011 (IX.30.) NFM rendelet

Általános a távhőszolgáltatásról (támogatás mértéke) 51/2011 (IX.30.) NFM rendelet

Általános

az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet

Általános a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek 

energiafelhasználásának mértékére, valamint 

energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

Egyéni védőeszköz a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

Egyéni védőeszköz az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet

Fogl.eü. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

Fogl.eü. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

Fogl.eü. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

Fogl.eü. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Fogl.eü. a munkahelyek kémiai biztonságáról 5/2020 (II.6.) ITM rendelet

Fogl.eü. a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

Fogl.eü. a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

Fogl.eü. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

Fogl.eü. a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

Környezetvédelem a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Környezetvédelem az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a 

kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás 

módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

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

Környezetvédelem a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól

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

Környezetvédelem a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről

317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a hulladékjegyzékről 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

Környezetvédelem a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

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

Környezetvédelem az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

Környezetvédelem az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

rendelet

Környezetvédelem az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről

197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
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Környezetvédelem a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól

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

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

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

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

Környezetvédelem az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az 

éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról 

és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, 

illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 

fizetendő bírságról

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

4/2011. (I. 14.) VM rendelet

Környezetvédelem a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek 

energetikai felülvizsgálatáról

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet

Környezetvédelem a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról

6/2011. (I. 14.) VM rendelet

Környezetvédelem az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 

és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

Környezetvédelem a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget 

lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

Létesítés az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

Létesítés az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 

tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

Munkaeszközök/Munkavégz

és

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági 

követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

Munkahely A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről

2/1998 (I.16) MüM rend.

Munkahely A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 

szintjéről

3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM rend.

Munkahely a munkahelyek kémiai biztonságáról 5/2020 (II.6.) ITM rendelet

Munkahely a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és 

a bejelentés szabályairól

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Munkahely a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek 

energetikai felülvizsgálatáról

264/2008. (XI. 6.) Korm. Rendelet

Tűzvédelem Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Tűzvédelem a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet

Veszélyes anyagok a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

Veszélyes anyagok a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

Zaj- és rezgésvédelem a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet

Zaj- és rezgésvédelem a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

Zaj- és rezgésvédelem a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
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Zaj- és rezgésvédelem egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról 

és a zajkibocsátás mérési módszeréről

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes 

rendelet

Zaj- és rezgésvédelem egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről 

és megfelelőségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
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