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 A szabályozás tárgya Közösségi összefüggés 
   

I. Törvény  

1. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása - 
2. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 

termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása 
- 

 
II. 

 
Kormányrendelet 

 

 

3. A felszíni vizek minısége védelmének szabályairól szóló 
220/2004.(VII.21.)Korm. rendelet módosítása 

91/271/EGK Irányelv 

4. A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és 
átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirıl 

szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosítása 

- 

5. A környezetvédelmi biztosíték szabályairól szóló Korm. rendelet 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
6. Korm. rendelet a települési hulladékok kezelésére vonatkozó egyes elıírások 

módosításáról 
- 

7. Az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos nemzetközi 
együttmőködéssel megvalósuló projekttevékenységekre vonatkozó részletes 

szabályokról 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/101/EK irányelve, 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 

8. A kiotói egységekkel és az abból származó bevételekkel való gazdálkodás, 
valamint az értékesítési eljárás szabályairól szóló kormányrendelet 

- 

9. Az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó nyilvántartás és 
adatszolgáltatás rendjérıl, illetve a nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos 

adatszolgáltatási bírság összegérıl szóló kormányrendelet 

- 

10. A kiotói egységek kiadásának, átruházásának és törlésének nyilvántartására 
szolgáló nemzeti forgalmi jegyzék szabályairól és a hozzá kapcsolódó 

számlavezetési díjról szóló kormányrendelet 

- 

11. Magyarország 2008-2012 idıszakra szóló Nemzeti Kiosztási Tervérıl szóló 
kormányrendelet 

2003/87/EK irányelv 

12. A környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértıi tevékenység 
szakmai szabályairól 

 

- 



13. 
 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII. 18.)    Korm. rendelet 

módosításáról 

- 

14. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 
vízilétesítményekre és vízimunkákra vonatkozó szabályokról 

- 

15. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok egyes 
rendelkezéseinek deregulációs célú módosítása 

(Ennek keretében 
1) A felszámolási eljárás és végelszámolás környezetvédelmi és 

természetvédelmi követelményekrıl szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 
módosítása 

2) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet  módosítása 

3) A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételérıl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása 

4) A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása 

5) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl szóló 
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása 

6) Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl szóló 
109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása 

7) A betétdíj alkalmazásáról szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 
módosítása 

8) A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása 

9) A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ívóvízellátást szolgáló 
vizilétesítmények védelmérıl szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 

módosítása 
10) A Balaton és a parti zóna nádasainak védelmérıl szóló 22/1998 (II. 13.) 

Korm. rendelet módosítása 
11.) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása 

- 

16. Az Európai Szennyezıanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás 
létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv 

módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez 
(E-PRTR) kapcsolódó Kormány rendeletek módosításáról 

166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

17. A környezetkárosodás megelızésének és elhárításának rendjérıl szóló 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról 

- 



18. Az egységes repülésmeteorológiai szolgáltatás költséghatékony ellátást 
biztosító szervezet finanszírozási struktúrájáról, továbbá a 

repülésmeteorológiai szolgáltatási díj fizetésének feltételeirıl 

- 

 
III. 

 

 
Miniszteri rendelet 

 

19. I. Egyes védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 
miniszteri rendelet csomag 

- 

20. II. Egyes védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 
miniszteri rendelet csomag 

- 

21.  A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM r. módosítása 

- 

22. Egyes, bányászati tevékenység során megnyílt barlangok védettségének 
feloldásáról 

- 

23. A Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtás felügyeleti 
díjának megfizetésérıl 

- 

24. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási 
Program létesítményeinek megvalósítása során alkalmazott elfolyó 

vízminıségi követelmények meghatározásáról szóló  KvVM rendelet 

91/271/EGK Irányelv 

25. A vízszennyezı anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrıl és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

módosítása 

- 

26. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi 
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. 

(IX. 28.) KTM rendelet módosítása 

- 

27. Az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az 
állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról szóló 

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosítása 

- 

28. A vízkutak létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes szabályokról - 
29. Egyes kiemelt jelentıségő vízilétesítmények rendszeres mőszaki 

megfigyelésérıl 
- 

30. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések 
szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló KvVM 

rendelet 

- 

31. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a 
környezetvédelmi és vízügyi  miniszter ágazati irányítása alá tartozó 
szervezeteknél történı végrehajtásáról szóló 11/2005. (V. 19.) KvVM 

rendelet, módosítása 

- 



32. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység 
szabályairól szóló KvVM rendelet 

- 

33. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenırzésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín 
alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 
(FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

módosításáról 

- 

34. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

módosításáról 

- 

35. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok egyes 
rendelkezéseinek deregulációs célú módosítása keretében: 

- Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területeken 
szakértıi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú 
jellege igazolásának rendjérıl és eljárási szabályairól szóló 35/2006. (VIII. 

11.) KvVM rendelet módosítása 

- 

36. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM 
rendelet módosításáról szóló 20/2007. (VI.8.) KvVM rendelet módosítása 

- 

 


