
II.1. A Környezetvédelmi Iroda feladatait meghatározó alapvető 
jogszabályok 

 

 
Általános jogszabályok:  
 

2016. évi CL. 
törvény 

az általános közigazgatási rendtartásról 

2013. évi CLXV. 
törvény 

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

2012. évi II. törvény 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

1990. évi XCIII. 
törvény 

az illetékekről 

1990. évi LXV. 
törvény 

a helyi önkormányzatokról 

1995. évi LIII. 
törvény 

a környezet védelmének általános szabályairól 

71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 

 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 

 

Fakivágásokkal kapcsolatos jogszabályok 
 

 

346/2008. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 

a fás szárú növények védelméről 

31/2015. (VI.26.) 
önkormányzati 
rendelet 

a fás szárú növények védelméről 

30/1992. (XI.26.) 
önkormányzati 
rendelet   

egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté 
nyilvánításáról 

 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 
 

2012. évi CLXXXV. 
törvény  

a hulladékról 

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

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról 

385/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről 

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

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 

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

a hulladékjegyzékről 



1/1986. (II.21.) ÉVM-
EüM rendelet 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről 

18/2016. (IV.29.) 
rendelet 

a közterületek tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról 

 

 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 

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

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

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

a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 

27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM 
együttes rendelet 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

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

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

25/2004. (XII.20.) 
KvVM rendelet 

a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól 

26/2012. (IV.26.) 
rendelet 

a zajvédelem helyi szabályozásáról   

 

 

Levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok 
 

23/2012. (IV. 19.) 
rendelet 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szmogriadó Tervéről 

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

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről  

 

 

Víz védelmével, -gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok:  
 

1995. évi LVII. 
törvény 

a vízgazdálkodásról 

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

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról 

26/2002. (II. 27.) 
Korm. rendelet 

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási 
Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról  

72/1996. (V.22.) 
Korm. rendelet 

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

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

a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről 

101/2007. (XII. 23.) 
KvVM rendelet  

a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményeiről  

16/2016. (V. 12.) BM 
rendelet 

a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető 
és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és 



vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, 
valamint adatszolgáltatás tartalmáról 

41/2017. (XII.29.) BM 
rendelet 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció 
tartalmáról 

 

Természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet 

az európai közösségi jelentőség természetvédelmi 
rendeltetés területekről 

33/1997. (II.20.) 
Korm. rendelet 

a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos 
szabályokról 

14/2010. (V. 11.) 
KvVm rendelet 

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

 

 

Szakhatósági hatáskört megalapozó jogszabályok  
 

a) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal sajátos építményfajtákkal 
kapcsolatos és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárás esetén  
 

2007. évi LXXXVI. 
törvény 

a villamos energiáról 

320/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokról  

 
b) Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárása esetén: 
 

531/2017.(XII.29.) 
Korm.Rendelet 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről  

 
 
e) közlekedési hatóság eljárása esetén: 
 

382/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 
f) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előzetes konzultáció iránti 
eljárása során:  
 

314/2005. (XII. 25.) 
Kormányrendelet 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról 

  
 
g) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség egyes eljárásai során:  
 



71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 
 
 
 
h) Építésügyi eljárásokban 
 

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

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

 
 


