JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY
MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM
KÖRNYEZETVÉDELEM, EGÉSZSÉGÜGY
MUNKAVÉDELEM
Magyarország Alaptörvénye
1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

1993.
1993.
1996.
1997.

2004. évi XXIV. törvény

a munkavédelemről
a bányászatról
a munkaügyi ellenőrzésről
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a kémiai biztonságról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól
a lőfegyverekről és lőszerekről

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2009. évi CXXXIII. törvény

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól

2011. évi LXXX. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének
kihirdetéséről 1. melléklet (pdf)

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

évi
évi
évi
évi

XCIII. törvény
XLVIII. törvény
LXXV. törvény
LXXXIII. törvény

1999. évi XLII. törvény
2000. évi XXV. törvény
2004. évi CXL. törvény

2012. évi II. törvény
2013. évi CX. törvény

2013. évi CXI. törvény
89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.
217/1997. (XII. 1.) Korm. r.
253/1997. (XII.20.) Korm. r.
284/1997. (XII. 23.) Korm. r.

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a
belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről 1-2 melléklet
a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz
(ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról
az országos településrendezési és építési követelményekről
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
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203/1998. (XII. 19.) Korm. rend.

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

215/2004. (VII. 13.) Korm. r.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

253/2004. (VIII. 31.) Korm. r.

a fegyverekről és lőszerekről

343/2006. (XII. 23.) Korm. r.

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és
működési feltételeiről

273/2007. (X. 19.) Korm. rend.

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

224/2008. (IX. 9.) Korm. rend,

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

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

a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek
energetikai felülvizsgálatáról

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

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

a vásárokról és a piacokról

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

156/2009. (VII. 29.) Korm.
rendelet
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
192/2009. (IX. 15.) Korm. rend
193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.

(a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról)
az építőipari kivitelezési tevékenységről
az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenőrzésről
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket
betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről

315/2009. (XII. 28.) Korm. rend.

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

354/2009. (XII. 30.) Korm. rend.

167/2010. (V. 11.) Korm. rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

288/2010. (XII. 21.) Korm. r.

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról

133/2010. (IV. 22.) Korm. rend.

321/2010. (XII. 27.) Korm. rend.

323/2010. (XII. 27.) Korm. r.
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
219/2011. (X. 20.) Korm. rend.
273/2011. (XII. 20.) Korm. rend.
323/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági
tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó
részletes szabályokról
a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá
tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
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326/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról

373/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek
kijelöléséről

377/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó
szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező
mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és
ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az
egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

57/2013. (II. 27.) 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

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kozmetikai termékekről

315/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet

a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm.
rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának
egyes szabályairól

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet

a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

319/2014. (XII. 13.) Korm. rend.

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

320/2014. (XII. 13.) Korm. rend.

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi
hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más
feladatainak ellátásáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet
15/1989. (X.8.) MÉM rendelet
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rend.
22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
13/1992. (VI. 26.) NM rend
5/1993. (XII.26.) MüM rendelet
17/1993. (VII. 1.) KHVM rend.
11/1994.
11/1994.
27/1995.
30/1995.
31/1995.

(III. 25.) IKM rendelet
(VI. 8.) MKM rendelet
(VII.25.) NM rendelet
(VII.25.) IKM rendelet
(VII.25.) IKM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
a keszonmunkákról
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági
feltételeiről és vizsgálatáról
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról (Mellékletek: Vasútüzem,
Vasútépítés-fenntartás, Gépjárműjavítás, Hajózási munkák BSZ.)
az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
a nevelési-oktatási intézmények működéséről
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
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27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet
2/1998. (I.16.) MüM rendelet
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet
33/1998.(VI.24.) NM rendelet
2/1999. (II. 11.) IM rendelet
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM
együttes rendelet
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rend.

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról
a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségének tanúsításáról
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a
büntetés-végrehajtási szervezetnél
az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről.
a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai
alkalmassági követelményeiről
a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági
Szabályzat kiadásáról

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM
együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM
együttes rendelet
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM
együttes rendelet
5/2001. (I.16.) FVM rendelet
8/2001. (III. 30.) GM rendelet
9/2001. (IV.5.) GM rendelet
16/2001. (III.3.) FVM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az
általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól
a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági
követelményeiről
a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
a növényvédelmi tevékenységről
a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat
hatályba léptetéséről
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról
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30/2001. (X. 3.) EüM rendelet
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló
sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási
feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM
együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM
együttes rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet
14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM
együttes rendelet
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM
együttes rendelet
3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM
együttes rendelet
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi
feltételeiről és kiadásuk rendjéről
a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati
rendjéről
a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről,
kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről

18/2003. (V. 7.) HM rendelet
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVMKvVM együttes rendelet
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

12/2004 (II.13.) GKM rendelet
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának
kiadásáról
a játszótéri eszközök biztonságosságáról
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány
bevezetéséről és kiadásának szabályairól
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági
szabályzat közzétételéről
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről

Nyomástartó Berendezések
Műszaki-Biztonsági Szabályzata

a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet és a 23/2006. (II. 3.)
Kormányrendelet végrehajtásához szükséges részletes műszaki
követelmények

101/2004. (VII. 30.) GKM rend.

a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata
kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM
rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi,
szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére,
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági
Szabályzatáról
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22/2005. (VI. 14.) HM-EüM
együttes rendelet
22/2005. (VI.24.) EüM rendelet
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
3/2006. (I.26.) EüM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati
tevékenység repülőegészségi feltételeiről
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális
egészségi és munkabiztonsági követelményekről
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a
katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az
egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett
napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók
védelméről

23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó
berendezések hatósági felügyeletéről

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és
ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései
beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű
motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos
átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről
a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményei kiadásáról
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző
szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól

18/2008. (XII. 3.) SZMM rend.

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet
32/2009. (VI. 30.) KHEM rend.

a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról
a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról
a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és
rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési
követelményeiről
egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi,
pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és
köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az
egészségügyi alapellátásról

38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rend.
54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM
együttes rendelet

6
Felülvizsgálva: 2015.02.08.

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

14/2010. (IV. 28.) SZMM rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló
engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet

a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos
vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

321/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet

a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági
tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő
munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti
vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési
engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat
szabályairól

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági
követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő
rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és
nyilvántartásáról
a területi számjelrendszerről

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések
megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági
feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a
bírságok felhasználásának rendjéről

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba
hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi
tevékenysége ellátásának szabályairól

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
13/2011. (X. 20.) HM rendelet
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71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruhaellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési
szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány
ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai
felszereléséről

77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet

a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események
vizsgálatának részletes szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti
események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói
vizsgálat részletes szabályairól

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet

a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi
kirendeltségének illetékességéről

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen
vezetékek biztonsági övezetéről

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének
és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról
és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a
kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának
szabályairól

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek
hatályon kívül helyezéséről

17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek
kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös
szabályairól

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek
tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a
dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
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
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról
a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma
mestervizsga követelményeiről
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61/2013. (X. 17.) NFM rendelet
62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

71/2013. (XI. 20.) EMMI rendelet

26/2014. (III. 25.) VM rendelet
1/2014. (I. 10.) BM rendelet
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet
27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi
alkalmazásáról
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló
Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak megengedhető
legnagyobb mennyiségéről, a transz-zsírsav tartalmú
élelmiszerek forgalmazásának feltételeiről és hatósági
ellenőrzéséről, valamint a lakosság transz-zsírsav bevitelének
nyomon követésére vonatkozó szabályokról
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának
korlátozásáról
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak
ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról
a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának
feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását
végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével
kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack
Biztonsági Szabályzatról
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő,
fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról,
valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony
keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

A fogyasztóknál elhelyezett
cseppfolyósított propánbutángázos nyomástartó
berendezések műszaki
követelményei

a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó
Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata végrehajtásához

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 1907/2006/EK
RENDELETE (2006. december 18.)

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről
és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet,
a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS 1272/2008/EK
RENDELETE (2008. december 16.)

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
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TŰZVÉDELEM
1991. évi XLV. törvény

a mérésügyről [a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelettel egységes szerkezetben]

1996. évi XXXI. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXVII. törvény

a polgári védelemről.

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

2008. évi XL. törvény

2012. évi XC. törvény

a földgázellátásról
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról .
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

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

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

180/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet

a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi
hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése
és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és
ellenőrzésének módjáról

142/1999. (IX. 8.) Korm. rend.

a tűzszerészeti mentési feladatok ellátásáról

158/1999.(XI. 19.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

6/2001. (III. 19.) GM rendelet

a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

2011. évi CXXVIII. törvény

191/2002. (IX. 4). Korm. rend.
23/2011. (III. 8.) Korm. rend.

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és
felügyeletéről.
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá
tételéről

173/2011. (VIII. 24.) Korm.
rend.

a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

234/2011. (XI. 10.) Korm. rend.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

239/2011.(XI.18.) Korm.
rendelet

az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a
hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes
tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó
szabályokról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rend.

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező
élet- és balesetbiztosításáról (Hatályos: 2012. január 1-től)

312/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes
áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság
kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az
egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről,
valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános
szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

347/2012. (XII. 11.) Korm.
rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény
végrehajtásáról

367/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti
eljárásának részletes szabályairól
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6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő
alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek
vizsgálatáról és tanúsításáról.

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM
együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet

az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló,
ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a
fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekről.

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet

a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének
irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend.

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari
üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával
kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel
összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről.

19/2007. (VIII. 29.) ÖTM
rendelet

a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről.

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál,
valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről.

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra
vonatkozó különös szabályairól.

3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet

a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt
hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki
követelményeiről.

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról.

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó
tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
(Hatályos: 2015.03.04-ig, ld. 54/2014.(XII.5.) BM r.)

43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének
általános szabályairól
a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről,
valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok,
felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának
szabályairól
a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről

44/2011. (XII. 5.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

42/2011. (XI. 30.) BM rendelet
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45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
47/2011. (XII. 15.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes
szabályairól
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

48/2011. (XII. 15.) BM rendelet

az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról,
létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről,
minőségéről és a szolgálat ellátásáról

49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a
polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet

az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

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

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai
szabályairól

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról
és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

55/2013. (X. 2.) BM rendelet

az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek
való megfelelőségének a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 13. §
(4) bekezdés e) pontja szerinti igazolásának eseteiről és
módjáról

29/2014. (IV. 3.) BM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki
javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási
szabályairól.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

305/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált
feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezésérő

12
Felülvizsgálva: 2015.02.08.

KÖRNYEZETVÉDELEM
1995. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény

a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény

a természet védelméről

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2003. évi LXXXIX. törvény

a környezetterhelési díjról

2011. évi LXXXV. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról

2011. évi CCIX. törvény

a víziközmű-szolgáltatásról

2012. évi CLXXXV. törvény

a hulladékról

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

a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez
kötött környezethasználatok meghatározásáról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről

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

egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és
megfelelőségük tanúsításáról.

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

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról

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

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

219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet
220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet

a felszín alatti vizek védelméről
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

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

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

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

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
rendjéről

180/2007. (VII .3.) Korm. rendelet

az országhatárt átlépő hulladékszállításról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

378/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői
tevékenységről

297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és
tájvédelmi szakértői tevékenységről

306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet

a levegő védelméről

343/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet

a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény
végrehajtásáról

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

a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről
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445/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet

az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

309/2013. (VIII. 16.) Korm.
rendelet

a megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt
energiatermelésből nyert villamos energia származásának
igazolásáról

310/2013. (VIII. 16.) Korm.
rendelet

a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról

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

az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenységekről

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

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól

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

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

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

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről

35/1990. (II. 28.) MT rendelet

az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban, 1987.
szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges
szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a
felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet

a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés
használatának feltételrendszeréről

7/2000. (V. 18.) KöM rendelet

a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM
együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

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

1/2002. (I. 11.) EüM rendelet

az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM
együttes rendelet

az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

a területi hulladékgazdálkodási tervekről

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet
18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM
együttes rendelet
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki
követelményeiről
a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program végrehajtásában közreműködő szervezetek
kijelöléséről
a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól
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28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére
vonatkozó részletes szabályokról

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zajés rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet

a bányászati hulladékok kezeléséről

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRMKvVM együttes rendelet

a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának
szabályairól

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok
alkalmazásának szabályairól

25/2010. (V. 12.) EüM rendelet

egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú 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 és a helyhez kötött légszennyező
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról

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

a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel
kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

a hulladékjegyzékről

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről
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EGÉSZSÉGÜGY
1991.
1993.
1995.
1997.
1997.

évi
évi
évi
évi
évi

XI. törvény
XLVI. törvény
CXVII. törvény
CLIV. törvény
CLV. törvény

1999. évi XLII. törvény
2000. évi C. törvény
2003. évi XCII. törvény
2005. évi XCV. törvény
2005. évi CXXXIX. törvény
2006. évi XCVIII. törvény
2008. évi XLVI. törvény
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rend.
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
142/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet
295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet
159/2005. (VIII. 16.) Korm.
rendelet
323/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
a statisztikáról
a személyi jövedelemadóról
az egészségügyről
a fogyasztóvédelemről
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a számvitelről
az adózás rendjéről
az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a
gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
a felsőoktatásról
a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott
támogatások elszámolásáról és folyósításáról
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető
tevékenységekről
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási
szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök
megállapításáról
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint
a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási
vállalkozások támogatásáról

10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és
készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról

19/1991. (XI. 5.) NM rendelet

a gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának
ellenőrzéséről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a betegszállításról

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai
szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,
forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerekről és a támogatás összegéről

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

16
Felülvizsgálva: 2015.02.08.

24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet

a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVMKvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről

81/2003. (XII. 23.) ESzCsM rend.

a közvetlen lakossági fogyasztásra szánt hagyományos
gyógynövény-drogokról és azok kiskereskedelemben szokásos
kiszerelési egységeiről

1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő
működésének feltételeiről
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának,
kölcsönzésének szakmai követelményeiről

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási
igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba
való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a
támogatás megváltoztatásáról

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendelet
37/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről
az étrend-kiegészítőkről

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM
rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és
kiadásáról

64/2004. (VII. 27.) ESzCsM rend.

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadása
alkalmazásáról

20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet

a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak
kezeléséről

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és
betegtájékoztatójáról

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi
rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi
szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és
tárolásának rendjéről

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba
hozataláról

53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék
emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerré történő
átminősítésének feltételeiről

5/2006. (II. 7.) EüM rendelet

a mentésről

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

5/2007. (I. 24.) EüM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek
kereskedelmi árréséről

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati
segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási
szolgáltatásokért fizetendő díjakról
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41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti
gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően
készletben tartandó termékekről

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet

az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet

a szakmai kollégiumokról

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért
fizetendő díjakról

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati
segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző
személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati
segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni
kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről
és felügyeletéről

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet

az állatgyógyászati termékekről
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
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