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Tájékoztató: 

 
 Jelen szakmai jogtár arra ad segítséget, hogy az egyes joganyagokról tájékoztatást adjon és elősegítse 
megtalálását. A joganyag olvasásához feltétlenül szükséges egy JOGTÁR. A joganyag száma alapján az a 
jogtárban pillanatok alatt megtalálható és olvasható. A jogtár lehetőséget biztosít a joganyag változásainak 
megtekintésére és a jogtár a napi hatályosságot is mutatja. Emiatt jelen anyagban a joganyagok módosításai nem 
kerültek feltüntetésre. A JOGTÁR használata mellett nincs jelentősége a módosításoknak csak az anyag 
terjedelmét növelné. Egyes jogszabályok több témakörhöz is kapcsolódnak, emiatt az anyagban több helyen is 
szerepelnek. Complex Jogtár használatával a joganyag számára kattintva a jogszabályt azonnal olvashatjuk.  
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1. Katasztrófavédelem és a kapcsolódó jogszabályok 
 
1999. évi LXXIV. törvény  
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
1999. évi CXII. törvény  
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a katasztrófák vagy súlyos 
szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről 
 
2000. évi IX. törvény  
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a katasztrófák és súlyos 
balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. 
napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
 
2001. évi XXIX. törvény 
A Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén 
történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-
én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
 
2002. évi V. törvény  
A Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. 
május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
 
2003. évi LXVII. törvény  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és 
civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek 
felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 
Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
 
2003. évi XCVIII. törvény  
 A Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a katasztrófák és más súlyos 
balesetek megelőzése és azok következményeinek felszámolása érdekében történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Varsóban, 2000. április 6-án aláírt 
Megállapodás kihirdetéséről 
 
2004 évi LXXX tv 
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és 
más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 
Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről 
 
2004 évi LXXXI. tv 
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján 
aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
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150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a természeti és 
civilizációs katasztrófák elleni védelem terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről 
 
212/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között katasztrófák 
esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény 
kihirdetéséről 
 
218/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a 
katasztrófahelyzetek megelőzése és felszámolása területén történő együttműködésről szóló, 
Moszkvában, 1997. április 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
 
114/1998. (VI. 11.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a természeti és 
civilizációs katasztrófák elleni védelemről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről 
 
188/1998. (XI. 18.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya 
között a katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek esetén történő kölcsönös segítségnyújtásról 
szóló, Bonnban, 1997. június 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről 
 
158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet  
A katasztrófa-egészségügyi ellátásról 
 
179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet  
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999.évi LXXIV. tv. végrehajtásáról 
 
128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet  
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az 
Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt 
Egyezmény kihirdetéséről 
 
40/2003. (III.27.) Korm. r. 
Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről 
 
45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet  
A többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek 
kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről 
 
229/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a természeti és 
civilizációs katasztrófák elleni védelem terén, Ankarában, 1996. október 16-án aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről 
 
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet  
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A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes 
szabályairól 
 
139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet  
a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről 
 
285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  
a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekről 
 
358/2008. (XII. 31.) 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 
 
48/1999. (XII. 15.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a 
védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről  
 
32/2002. (XII. 12.) BM rendelet  
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 
szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről 
 
26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelet  
A rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról 
 
42/2001. (VI. 15.) FVM rendelet 
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák 
elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 
 
33/2003. (V. 20.) GKM rendelete  
A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól 
 
59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet   
 a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes 
bejelentési kötelezettségekről 
 
23/2005. (VI. 16.) HM rendelet  
a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól 
 
24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet  
A védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók 
kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 
 
10/2000. (IV. 28.) IM rendelet  
Az igazságügyminiszter felügyelete alá tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének 
irányításáról és feladatairól 
 
2/2000. (XII.21.) ISM rendelet 
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Az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó intézmények katasztrófák elleni 
védekezésének irányításáról és feladatairól 
 
23/2003. (X. 16.) KüM rendelet  
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
 
2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet 
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
 
44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet   
a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
 
6/2008. (HÉ 40.) ÖM utasítás  
az ÖM fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti besorolásáról, 
költségvetési szerv középirányító szervként történő elismeréséről, a gazdálkodási 
jogosítványok megosztási rendjéről 
 
7/2008. (HÉ 41.) ÖM utasítás  
az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és 
ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről 
 
7/2008. (HÉ 45.) ÖM utasítás  
a jogszabály-előkészítő tevékenység rendjéről 
 
8/2008. (HÉ 41.) ÖM utasítás  
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
 
10/2008. (HÉ 46.) ÖM utasítás  
az Önkormányzati Minisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ügyeleti 
szolgálata által teljesítendő jelentési (tájékoztatási) kötelezettség rendjéről 
 
11/2008. (HÉ 48.) ÖM utasítás  
a katasztrófavédelmi szervek jelentési rendjéről 
 
13/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás  
a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszeréről 
 
14/2008. (HÉ 50.) ÖM utasítás  
a belföldi reprezentációról 
 
16/2008. (HÉ 51.) ÖM utasítás  
a katasztrófavédelmi eszközök rendszeresítésének szabályairól 
 
17/2008. (HÉ 53.) ÖM utasítás  
az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásról 
 
83/2002. (XI. 13.) OGY határozat  
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a természeti és 
civilizációs katasztrófák és súlyos balesetek megelőzése és azok következményeinek 
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felszámolása érdekében történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 
Budapesten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről 
 
9/2004. (III. 10.) OGY határozat  
 A "Távközlési erőforrások biztosításáról katasztrófaelhárítás és mentés céljaira" tárgyú 
Tamperei Egyezmény megerősítéséről 
 
12/2004. (III. 10.) OGY határozat  
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a katasztrófák esetén történő 
együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 2003. április 9. napján 
aláírt Egyezmény megerősítéséről 
 
31/2004. (IV. 19.) OGY határozat 
Az ipari balesetek határokon átterjedő hatásaiból eredően a határvizeken okozott károkért 
viselt polgári jogi felelősségről és kártérítésről szóló, Kijevben, 2003. május 21-én aláírt 
Jegyzőkönyv megerősítéséről 
 
A Magyar Köztársaság belügyminiszterének és Mongólia rendkívüli helyzetek kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszterének közös nyilatkozata a katasztrófavédelem terén történő 
együttműködéséről (2005. április 26. BK. 9. szám.)  
 
 

2. Tűzvédelmi törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok 
 
1996. évi XXXI. törvény  
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
 
2008. évi XXXIII. törvény  
az önkéntes tűzoltó egyesületekről 
 
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  
A tűzvédelmi bírságról 
 
117/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  
A tűzoltóság tagjaira vonatkozó kötelező élet- és baleset-biztosításról 
 
118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  
A létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 
 
119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet  
Az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról 
 
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 
 
79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet  
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a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység 
részletes szabályairól 
 
256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet  
az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról 
 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  
A tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
 
34/1996. (XII. 29.) BM r.  
A tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, szakfelszerelések 
rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól 
 
8/1997. (II. 12.) BM rendelet 
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, 
fenntartásáról és fejlesztéséről 
 
37/1997. (VI. 11.) BM rendelet 
A tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól 
 
31/2001. (XII.19.) BM rendelet 
A tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika 
alkalmazhatóságának részletes szabályairól 
 
32/2002. (XII. 12.) BM rendelet  
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 
szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről 
 
1/2003. (I. 9.) BM rendelet  
A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól 
 
35/2003. (VII. 29.) BM r. 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létesítési, fejlesztési költségeivel kapcsolatos 
pályázati feltételekről  
 
15/2004. (V. 21.) BM rendelet  
A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 
 
26/2004. (VI. 11.) BM rendelet  
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító 
szervezetek kijelöléséről 
 
53/2005. (XI. 10.) BM rendelet  
a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga 
részletes szabályairól 
 
57/2005. (XI. 30.) BM rendelet  
a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok 
működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek 
megtérítéséről 
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28/2000. (X. 11.) EüM rendelet  
A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól 
 
18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet  
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól  
 
1/1999. (III. 3.) KüM rendelet 
A tűzvédelem és a műszaki mentés külügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól 
 
14/1999. (X. 22.) IM rendelet  
A tűzvédelem és a műszaki mentés különös szabályairól a büntetés-végrehajtási szervezetnél 
 
6/2003. (VI. 20.) MeHVM rendelet  
A tűzvédelem és a műszaki mentés polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó különös 
szabályairól 
 
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet  
az erdők tűz elleni védelméről 
 
11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet  
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról, valamint a 
hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról és a 
készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról   
 
6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet  
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 
 
11/2007. (IV. 24.) ÖTM rendelet  
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 
 
12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet  
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 
 
19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet  
a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a 
hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról 
 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet  
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és 
technikai eszköz állományáról, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag 
finanszírozott létszámáról 
 
36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet  
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és 
elszámolási rendjéről 
 
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet  
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
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2/1998 (BK 1.) BM Utasítás 
A Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 
 
5/2001. (BK 2.) BM utasítás  
a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok műszaki-technikai fejlesztése szakmai 
programjának kialakításáról 
 
14/2002. (K. Ért. 5.) KvVM utasítás  
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tűzvédelmi Szabályzatáról 
 
18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás  
Az ügyészi szervek tűzvédelmi szabályzatáról 
 
8/1981. (MÉM É. 20.) MÉM utasítás  
A minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek Tűzvédelmi Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről 
 
9/2002. (KK 20.) NKÖM utasítás  
A tűzvédelmi szabályzatról 
 
 

3. Polgári védelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 
1990. évi LXV. törvény  
A helyi önkormányzatokról 
 
1992. évi LXVI. törvény 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról, egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelettel 
 
1996. évi XXXVII. törvény 
A polgári védelemről 
 
1996. évi CXVI. törvény  
Az atomenergiáról 
 
2004. évi CV. törvény  
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről 
 
1989. évi 20. törvényerejű rendelet  
A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött 
Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről 
 
37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet  
Az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
 
114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet  
A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 
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60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet  
Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a 
kitelepítés és befogadás általános szabályairól 
 
248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről 
 
165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet  
 A nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről 
 
100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet  
Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, 
az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról 
 
186/2007. (VII. 18.) Korm. rendelet 
váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről 
 
18/1996. (VII. 25.) BM rendelet 
A települések polgári védelmi besorolásáról 
 
7/1997. (II. 4.) BM rendelet  
A polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról 
 
24/1997. (III. 26.) BM rendelet  
Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos 
létesítmények köréről 
 
49/1997. (IX. 16.) BM rendelet  
A körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról 
 
55/1997. (X. 21.) BM rendelet  
A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, 
irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól 
 
13/1998. (III. 6.) BM rendelet  
A polgári védelmi felkészítés követelményeiről 
 
20/1998. (IV. 10.) BM rendelet  
A polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről 
 
30/1998. (VI. 24.) BM-HM-NM-PM együttes rendelet  
A bajba jutott légi járművek megsegítését ellátó kutató-mentő szolgálatról. 
 
21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet  
Az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 
 
2/1998. (I. 12.) FM rendelet  
A földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 
 
95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet  
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, 
továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról 
 
50/1997. (IX. 10.) IKIM rendelet  
A minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt 
szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról 
 
27/1997. (X. 17.) IM rendelet  
Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól 
 
11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet 
A közvilágításról 
 
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet  
a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
 
22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet  
Az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról 
 
15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet  
A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári 
védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról 
 
37/2001. (X. 12.) OM rendelet  
A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 
 
25/1992. (XI. 10.) PM rendelet  
A honvédelmi felkészítés és az országmozgósítás érdekében végzett kiemelkedő munka 
elismeréséről 
 
23/1997. (VII. 18.) PM rendelet  
A pénzügyminiszter közvetlen felügyelete alatt álló intézmények, valamint a Vám- és 
Pénzügyőrség honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének 
irányításáról és szervezetéről 
 
2/1997. (IK 2.) IM utasítás  
Az igazságügyi szervek honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének 
irányításáról és szervezetéről 
 

4. Építési törvény és végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok 
 
1997. évi LXXVIII. törvény 
Az épített környezet alakításáról és védelméről 
 
2003. évi XXVI. törvény  
Az Országos Területrendezési Tervről 
 
159/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet 
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Az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység 
gyakorlásának általános szabályairól 
 
241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet 
Az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások 
létesítésének és működésének feltételeiről 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
Az országos településrendezési és építési követelményekről 
 
113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet  
A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, 
ellenőrzéséről és az ellenőrökről 
 
181/1999. (XII.13.) Korm. rendelet  
Az építésügyi-műszaki tervdokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról  
 
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
A sajátos építményfajták  körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól  
 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 
a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki 
szakértői jogosultság szabályairól 
 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
 
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról 
 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet  
az építésfelügyeleti tevékenységről 
 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet  
Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól  
 
5/2000. (II. 11.) FVM rendelet  
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, 
továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes 
szabályairól 
 
46/2000. (VII. 21.) FVM rendelet  
A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes 
eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 
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51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet  
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának 
részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 
 
53/2000. (VIII. 11.) FVM rendelet  
A területrendezési és településrendezési tervezési jogosultságról 
 
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet  
A telekalakításról 
 
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet 
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
3/2002. (II. 13.) GM rendelet 
Az egyes sajátos műszaki építmények tekintetében az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe 
való felvételhez szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet ellátó szervezetek 
ezzel kapcsolatos feladatairól 
 
21/1992. (XII. 4.) KTM rendelet  
A területi főépítészekről 
 
43/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
Az építésügyi bírságról 
 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
47/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
Az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól 
 
3/1998. (II. 11.) KTM rendelet  
A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 
 
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet  
Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és 
feltételeiről 
 
18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet  
A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 
követelményeiről 
 
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet  
A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
 
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
 
19/2002. (V. 8.) OM rendelet 
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A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki 
követelményeiről 
 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet  
az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki 
dokumentációk tartalmáról 
 
22/2000. (BK.14.) BM utasítása 
A Belügyminisztérium Építési Szabályzatának kiadásáról 
 

5. A tűzvédelmi szakhatósági tevékenységével kapcsolatos 
jogszabályok                                                               

(Megjegyzés: 2009. első negyedévben változnak.)  
 
1993. XLVIII. törvény 
A bányászatról. 
 
2004. évi I. törvény  
A sportról 
 
2007. évi LXXXVI. törvény 
a villamos energiáról 
 
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet  
A közműves vízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről. 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
Az országos településrendezési és építési követelményekről 
 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
 
1/1999. (I. 1.) Korm. rendelet  
A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény végrehajtásáról  
 
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről  
 
188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat  
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről. 
 
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet  
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 
 
281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet  
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A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekről 
 
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet  
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről 
 
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet  
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról 
 
54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet  
A sportrendezvények biztonságáról 
 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 
 
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
358/2008. (XII. 31.) 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 
 
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 
A telekalakításról 
 
50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet  
 A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 
 
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 
 
96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet  
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól 
 
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 
 
11/1994. (III.25.) IKM rendelet  
Az éghető folyadékok és olvadékok tároló tartályairól 
 
4/1981. (III.11.) KPM-IpM együttes rendelet 
A nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről. 
 



 17

15/1987. (XII.27.) KM-ÉVM számú együttes rendelet  
A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeletetésük ellenőrzéséről. 
 
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 
 
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 
A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet  
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
 
38/2001. (XI. 14.) KöVIM rendelet 
A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és 
hatósági felügyeletéről 
 

6. A polgári védelmi szakhatósági, szakvéleményezési tevékenységével 
kapcsolatos jogszabályok 

(Megjegyzés: 2009. első negyedévben változnak.)  
 
2001. évi CX. törvény  
 A villamos energiáról 
 
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet  
A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a 
miniszterek polgári védelmi feladatairól 
 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
Az országos településrendezési és építési követelményekről 
 
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről 
 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 
A sajátos építményfajták  körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 
 
180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet  
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
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281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet  
A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekről 
 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 
 
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről 
 
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet  
A telekalakításról 
 
50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet  
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, 
használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről 
 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet  
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  
 
4/1981. (III.11.) KPM-IpM együttes rendelet 
A nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről. (Hatályon kívül: 2009. 
01. 01-től.) 
 
15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet 
A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről 
 
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 
A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről 
 
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
 
 

7. A katasztrófavédelmi szakhatósági, szakvéleményezési 
tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok 

(Megjegyzés: 2009. első negyedévben változnak.)  
 

 
2003. évi LXIII. törvény  
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Az Európa Tanács keretében, Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én létrejött, a 
sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken megnyilvánuló nézői erőszakról és 
nem megfelelő viselkedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről 
 
2004. évi I. törvény  
A sportról 
 
54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet  
A sportrendezvények biztonságáról 
 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet  
 A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 
a területrendezési hatósági eljárásokról 
 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
 
18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet  
a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó 
biztonsági minimumkövetelményekről 
 
133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 
az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek 
kijelöléséről és üzemeltetéséről 
 
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet  
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 
A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, 
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok 
sugár-egészségügyi kérdéseiről 
 
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 
A telekalakításról 
 
96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet  
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi 
hatósági eljárások szabályairól 
 
4/1981. (III.11.) KPM-IpM együttes rendelet 
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A nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről. 
 
30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet  
A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó 
szabályokról 
 
15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet  
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 
 
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet  
Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
 

8. Veszélyes anyagokkal, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezéssel (SEVESO II.) kapcsolatos 

jogszabályok 
 

1999. évi LXXIV. törvény  
A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
2000. évi XXV. törvény 
A kémiai biztonságról  
 
114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet  
A települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről 
módosításáról  
 
189/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet  
A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól 
 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet  
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az 
Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt 
Egyezmény kihirdetéséről 
 
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet  
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 
 
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 
az országhatárt átlépő hulladékszállításról 
 
20/1998. (IV. 10.) BM rendelet  
A polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről 
 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet  
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A munkahelyek kémiai biztonságáról 
 
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 a 
tevékenységek részletes szabályairól 
 
54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet  
 A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és 
a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről 
 
8/2004. (XII. 1.) EüM-FVM-KvVM-GKM együttes rendelet 
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával 
összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól 
 
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint 
a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról  
 
42/2001. (XII. 23.) GM rendelet  
A Műszaki Biztonsági Főfelügyelet (MBF) veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági 
hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel 
összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről 
 
128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet  
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó 
szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes 
tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről 
 
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet  
a bányászati hulladékok kezeléséről 
 
8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet 
Egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és 
tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról 
 
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet  
A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 
 
12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet  
A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről 
 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet  
A hulladékok jegyzékéről 
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9. Veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogszabályok 
 
1979. évi 19. törvényerejű rendelet  
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről 
 
1986. évi 2. törvényerejű rendelet  
A Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) kihirdetéséről 
 
2003. évi LXIV. törvény  
A biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről 
 
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 
A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról 
 
2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről 
 
156/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet  
A növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi forgalmazásának részletes szabályairól 
 
155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet  
A radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről 
 
57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet  
a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése 
esetén kiszabható bírságok összegéről 
 
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet  
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
8/2003. (II. 19.) GKM rendelet  
A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-
tanúsításáról 
 
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet  
A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 
 
113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet  
 A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú 
járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról 
 
61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet  
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" 
Mellékletének belföldi alkalmazásáról 
 
66/2007. (VII. 5.) GKM rendelet  
 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 
alkalmazásáról 
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20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet  
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" 
mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 
 
2/1982. (II. 22.) KPM rendelet 
A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról 
 
4/1987. (V. 13.) KM számú rendelet  
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) 
mellékleteinek kihirdetéséről 
 
12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet  
Az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal kijelölési kérelem és határozat 
mintájáról, valamint az útvonal-kijelölés díjáról 
 
12/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet  
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) I. 
Melléklete módosításainak kihirdetéséről, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti 
fuvarozására vonatkozó Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról 
 
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet 
A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és 
díjairól 
 
14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet 
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 
 
11/2004. (III. 10.) OGY határozat  
A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) 
megerősítéséről 
 
KHEM közlemény (2008) 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és 
"B" Mellékletének alkalmazásáról 
 
KHEM közlemény (2008) 
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) alkalmazásáról 
 

10.  Közlekedéssel, szállítással, járművekkel kapcsolatos jogszabályok 
 
1988. évi I. törvény  
A közúti közlekedésről 
 
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény a végrehajtásáról 
 
170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet  
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) kihirdetéséről 
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225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet  
A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági 
ellenőrzéséről 
 
18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet  
a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó 
biztonsági minimumkövetelményekről 
 
180/2007. (VII. 3.) Korm. r.  
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról  
 
30/1998. (VI. 24.) BM-HM-NM-PM együttes rendelet  
A bajba jutott légijárművek megsegítését ellátó kutató-mentő szolgálatokról 
 
41/2001. (XII. 27.) BM rendelet  
A rendőrség, a határőrség és a katasztrófavédelem közúti járműveinek forgalomban tartásáról 
 
16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet 
A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos 
üzemeltetetésének kötelező vizsgálatáról 
 
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet  
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési 
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról 
 
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet  
A vízi közlekedés rendjéről 
 
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet  
A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 
 
59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet   
 a gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes 
bejelentési kötelezettségekről 
 
123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 
a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai 
vizsgálatának szabályairól 
 
7/2006. (II. 27.) GKM rendelet  
a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai 
vizsgálatának részletes szabályairól 
 
9/2006. (II. 27.) GKM rendelet  
a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes 
szabályairól 
 
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól 
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27/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 
 
30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet  
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
51/2007. (V. 17.) GKM rendelet  
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos 
átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről 
 
6/1993. (V. 12.) IKM rendelet  
A gázüzemű járművek üzemanyagellátó berendezéseiről 
 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet  
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól 
 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet  
A közúti közlekedés szabályairól 
 
11/1984. (VI. 27.) KM rendelet  
A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó 
edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről 
 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 
 
4/1987. (V. 13.) KM számú rendelet  
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) 
mellékleteinek kihirdetéséről 
 
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 
 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet  
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
 
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet  
A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről 
 
16/1993. (VI. 25.) KHVM rendelet  
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) I. 
Melléklete módosításának kihirdetéséről 
 
28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet  
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről 
 
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 
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A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége 
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 
 
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 
A hajózási képesítésekről 
 
38/2001. (XI. 14.) KöVIM rendelet 
A légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezések engedélyezési eljárásairól és 
hatósági felügyeletéről 
 
63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet 
A polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról 
 
7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet 
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről 
 
11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 
A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról  
 
12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 
A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről  
 
13/2002. (II. 18.) KöViM rendelet 
A kikötőkbe érkező és azokat elhagyó, parti tengeren áthaladó és veszélyes vagy szennyező 
árukat szállító tengeri hajókkal szemben támasztott egyes követelményekről 
 
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 
A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági 
követelményekről 
 

11.  Szabványokkal kapcsolatos jogszabályok 
 
1995. évi XXVIII. törvény  
A nemzeti szabványosításról 
 
151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet  
Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi 
testületeivel való együttműködésről 
 
61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet  
a katonai szabványosítás sajátos szabályairól 
 
Megjegyzés: A nemzeti szabványok kötelező alkalmazása 2002-ben megszűnt. 

 

12.  Erdők tűzvédelmével kapcsolatos jogszabályok 
 
1996. évi LIV. törvény  
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Az erdőről és az erdő védelméről (egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 29/1997. 
(IV. 30.) FM rendelettel.) 
 
29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól 
 
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet  
az erdők tűz elleni védelméről 
 

13. Anyagok, termékek biztonsági követelményeivel kapcsolatos 
jogszabályok 

 
 
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet 
A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjéről 
 
52/2000. (XII. 27.) GM rendelet  
A termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről 
 
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 
A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség 
tanúsításáról 
 
8/2002. (II. 16.) GM rendelet 
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, 
védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról 
 
79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 
Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség 
értékeléséről 
 
20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet  
A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet  
A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet  
Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról 
 
24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet  
A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 
 
8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet  



 28

Egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről 
(hatályon kívül helyezve: 2009. január 1-től.)  
 
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet  
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 
 

14.  Biztonsági szabályzatokkal kapcsolatos jogszabályok 
 
16/2001. (III. 3.) FVM rendelet  
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
3/2003. (III.11.) FMM-ESZCSM e. r. 
A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi 
követelményeiről 
 
11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet  
 Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 
 
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet  
A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 
 
47/1999. (VIII. 04.) GM. rendelet  
Az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 
 
8/2001. (III. 30.) GM rendelet 
A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről 
 
26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet  
A kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének 
kiadásáról 
 
89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet  
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és 
súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat 
közzétételéről 
 
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet  
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 
 
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet  
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  
a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén 
Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 
 
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet  
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 
Szabályzata közzétételéről 



 29

 
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól 
 
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet  
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet  
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
44/1997. (VIII. 14.) IKIM rendelet  
A súlyos bányászati üzemzavarok és a súlyos bányászati munkabalesetek bejelentésének és 
vizsgálatának rendjéről szóló bányabiztonsági szabályzat közzétételéről 
 
24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet  
A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról 
 
69/1995. (XII. 26.) IKM rendelet  
A bányatérképek méretarányáról és tartalmáról szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet  
A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 
 
2/1987. (II. 17.) IpM rendelet  
A Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről  
(Megjegyzés: hatálytalan 2009. 01. 01-től.) 
 
17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 
Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról  
(gépjárműjavítás biztonsági szabályzata) 
 
28/1994. (X. 28.) KHVM rendelet  
Az Országos Vasúti Szabályzat kiadásáról 
 
13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet  
A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről 
 
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet  
Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról 
 
10/1971. (XII. 16.) KPM rendelet  
A Hajózási Személy- és Poggyászfuvarozási Szabályzat kiadásáról 
 
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet  
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet  
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet 
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A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet  
A Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről 
 
 

15.  Szakértői tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok 
 
1995. évi CXIV. törvény 
Az igazságügyi szakértői kamaráról 
 
24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 
A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról 
 
210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet  
az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről 
 
282/2007. (X. 26.) Korm. r.  
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt 
adó szervekről  
 
3/1986. (II. 21.) IM rendelet  
Az igazságügyi szakértők díjazásáról 
 
4/2006. (I. 26.) IM rendelet  
 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról 
 
9/2006. (II. 27.) IM rendelet  
az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb 
szakmai feltételekről 
 
10/2006. (III. 7.) IM rendelet  
az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 
 
19/2006. (IV. 24.) IM rendelet  
az igazságügyi szakértői igazolványról 
 
27/2006. (X. 5.) IRM rendelet  
az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról 
 
31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet  
az igazságügyi szakértői működésről 
 
32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet  
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az igazságügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról 
 
8/2006. (XI. 23.) ÖTM r. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges 
szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről 
 
6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet  
a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 
 

16.  Atomenergiával kapcsolatos jogszabályok 
 
1996. évi CXVI. törvény 
Az atomenergiáról 
 
213/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 
A nukleáris létesítmény és a radioaktív hulladék tároló biztonsági övezetéről 
 
248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  
Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről 
 
275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet  
Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről 
 
155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet  
A radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről 
 
89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet  
 a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 
hatósági tevékenységről 
 
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet  
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet 
a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, 
valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok 
sugár-egészségügyi kérdéseiről 
 
7/2007. (III. 6.) IRM rendelet 
a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól 
 
14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet 
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról 
 
19/2007. (VIII. 29.) ÖTM rendelet  
a tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a 
hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról 
 
1/2008. (VI. 18.) ÖM rendelet  
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az önkormányzati miniszter feladatkörébe tartozó tevékenységek sugárvédelmi ellenőrző 
rendszerének működési feladatairól 
 

17.  Gázenergiával kapcsolatos jogszabályok 
 
2003. évi XLII. törvény  
 A földgázellátásról  
 
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet  
 A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
 
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet  
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről 
 
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet  
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről 
 
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet  
A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági 
előírásokról 
 
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet  
A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 
 
26/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól 
 
27/2006. (V. 5.) GKM rendelet  
az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 
 
28/2006. (V. 15.) GKM rendelet  
 a gázszerelők nyilvántartásáról 
 
30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet  
az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről 
 
51/2007. (V. 17.) GKM rendelet  
a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, 
javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos 
átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről 
 
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 
egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról 
 
6/1982. (V. 6.) IpM rendelet  
A gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről 
(hatálytalan 2009. 01. 01-től) 
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18.  Környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 
 
1995. évi LIII. törvény  
A környezet védelmének általános szabályairól 
 
1996. évi LIII. tv. 
A természet védelméről 
 
2000. évi XXXV. törvény  
A növényvédelemről 
 
31/1990. (II. 16.) MT rendelet  
A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 1985. március 22. napján aláírt 
egyezmény kihirdetéséről 
 
35/1990. (II. 28.) MT rendelet  
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szeptember 16-án aláírt 
jegyzőkönyv kihirdetéséről 
 
20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet  
A környezeti hatásvizsgálatról 
 
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet  
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
 
193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól 
 
203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet 
A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól 
 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 
A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet  
Az ózonréteget károsító anyagokról 
 
340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet  
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének 
felülvizsgálatáról 
 
341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet  
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos 
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter irányítása alá tartozó területi szervek feladat- és hatásköréről 
 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 



 34

 
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet  
az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
tevékenységekről 
 
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet  
a bányászati hulladékok kezeléséről 
 
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet  
A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról 
 
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet  
A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól  
 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 
A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a 
hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 
 
12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet 
A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről 
 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet  
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről 
 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet  
A hulladékok jegyzékéről 
 
2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet  
 A titán-dioxid gyártás hulladékairól 
 
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet  
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a 
nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési 
területéről 
 
 

19.  Vízüggyel kapcsolatos jogszabályok (árvíz, belvíz, stb.) 
 
1990. évi LXV. törvény 
A helyi önkormányzatokról 
 
1992. évi LXXXIX. törvény 
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről 
 
1995. évi LIII. törvény 
A környezet védelmének általános szabályairól 
 
1995. évi LVII. törvény 
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A vízgazdálkodásról 
 
2003 évi LVIII. tv. 
a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról  
 
2004. évi LXVII. törvény  
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és 
megvalósításáról 
 
16/1982. (IV.22.) MT. rendelet 
Az árvízi szükségtározásról 
 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
 
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 
A vízgazdálkodási társulatokról 
 
72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
 
232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 
 
123/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet 
A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények  
védelméről 
 
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet  
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 
 
46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet 
A hullámterek, a parti sávok, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek  
használatáról és hasznosításáról 
 
120/1999. (VIII. 4.) Korm. rendelet 
A vizek és közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról 
 
33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet  
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 
 
10/1997. (II. 17.) KHVM rendelet  
Az árvíz- és belvízvédekezésről 
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12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet  
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről 
 
15/1997. (IX. 19.) KHVM rendelet  
A folyók mértékadó árvízszintjeiről 
 
5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet  
A Területi Vízgazdálkodási Tanácsról 
 
22/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet  
A vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről 
 
23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 
A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról 
 
21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 
A víziközművek üzemeltetéséről 
 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet  
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról 
 
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet  
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a 
nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési 
területéről 
 
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet  
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 
 
33/2003. (XII. 9.) PM rendelet  
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésével összefüggő 
szabályokról 
 
2/1985. (III. 28.) OVH rendelkezés 
A vizeken és a vízilétesítmények vízterületén víziállások létesítéséről és használatáról, 
valamint a víziállások felülvizsgálatáról 
 
1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozat  
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és 
vidékfejlesztését szolgáló programról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) 
 
 

20.  Szankciókkal kapcsolatos jogszabályok (Btk, szabsért, stb.) 
 
1978. évi IV. törvény  
A Büntető Törvénykönyvről 
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1999. évi LXIX. törvény  
A szabálysértésekről  
 
2007. évi XXXVI. törvény  
a szabálysértési jogsegélyről 
 
218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet  
Az egyes szabálysértésekről 
 
10/2000. (II. 23.) BM rendelet  
A helyszíni bírságolás részletes szabályairól 
 
11/2000. (II. 23.) BM rendelet  
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról 
 
36/2007. (VII. 4.) IRM r.  
A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve 
átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról  
 
10/2000. (III. 24.) PM rendelet  
A szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok kezeléséről és értékesítéséről, 
valamint a pénzbírság és egyéb pénzösszeg letiltásáról és átutalásáról 
 

21.  Oktatással, szakmai követelményekkel kapcsolatos jogszabályok 
 
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet  
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 
 
32/2002. (XII. 12.) BM rendelet  
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 
szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről 
 
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet  
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 
 
19/2006. (IV. 12.) BM rendelet   
 a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai 
vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 
 
18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet  
Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 
 
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet 
Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 
képesítésekről 
 
16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet  
A szakmai követelmények kiadásáról  
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37/2003. (XII. 27.) OM rendelet  
Az Országos Képzési Jegyzékről 
7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet  
az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló 
szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről 
 
10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet  
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 
szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 
 
 

22.  Szolgálati törvény és kapcsolódó jogszabályok 
 

1996. évi XLIII. törvény   
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról  
 
49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet  
A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról 
 
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet  
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról 
 
6/1992.  (V. 05.) BM. rendelet  
A Szolgálati Jel, a Barátság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díj alapításáról  
 
9/1997. (II. 12.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság 
szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi 
igazgatás rendjéről 
 
11/1997. (II. 18.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, 
valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról 
 
14/1997. (II. 26.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi 
ellenőrzéséről 
 
20/1997. (III. 19.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól 
 
21/1997. (III. 19.) BM rendelet 
Az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés 
feltételeiről és rendjéről 
 
23/1997. (III. 19.) BM rendelet 
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A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak 
kártérítési felelősségéről 
 
34/1997. (V. 30.) BM rendelet  
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről 
 
39/1997. (VII. 18.) BM rendelet 
A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 
 
1/1998. (I. 16.) BM rendelet  
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
fogpótlással kapcsolatos költségtérítéséről és a szemüvegtérítés egyes kérdéseiről 
 
8/1999. (III. 26.) BM rendelet  
A Tűzoltóság Alaki Szabályzatának kiadásáról 
 
36/1999. (X. 22.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a 
dohánytermékek forgalmazásának szabályairól 
 
15/2000. (V. 26.) BM rendelet  
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter 
által irányított rendvédelmi szerveknél 
 
21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet  
A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri 
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről 
 
39/2000. (XII. 12.) BM rendelet  
A lakáscélú munkáltatói támogatásról 
 
40/2000. (XII. 12.) BM rendelet  
A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, 
lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól 
 
6/2001. (IV. 13.) BM rendelet  
"A Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a 
"Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról 
 
12/2002. (IV. 29.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-
tételéről 
 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet  
 a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi 
Szabályzatáról 
 
20/2006. (IV. 19.) BM rendelet   
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 a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési 
szabályzatáról 
 
28/2006. (XI. 9.) IRM-ÖTM együttes rendelet  
az igazságügyi és rendészeti miniszter, illetve az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság 
hivatásos állományú tagjainak nyugellátása, hozzátartozói nyugellátása, valamint baleseti 
járadéka megállapításának eljárási rendjéről 
 
1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet  
a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról 
 
19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet  
a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál rendszeresített 
hivatásos beosztások meghatározásáról 
 
10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet  
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 
szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 
 
15/2002. (XI. 26.) MeHVM rendelet  
A kiemelt főtisztviselők és a központi tisztek továbbképzéséről 
 
33/1999. (BK. 22.) BM utasítás  
A személyes és a közérdekű adatok belügyi igazgatási területen való kezelésének és 
védelmének egyes szabályairól 
 
39/1999. (BK. 24.) BM utasítás  
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egységes intézéséről 
 
2/2000. (BK. 3.) BM utasítása  
A rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata működési rendjéről 
 
13/2000. (BK. 11.) BM utasítása 
A Belügyminisztérium és szervei által üzemeltetett üdülők és pihenőházak oktatási, 
továbbképzési feladatok végrehajtása és egyéb rendezvények tartása céljából történő 
igénybevételéről. 
 
14/2000. (BK. 11.) BM utasítása 
A munkavédelem egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról. 
 
15/2000. (BK. 11.) BM utasítása 
A ruházati-, fegyverzeti-, gépjármű-, bűnügyi-, technikai eszközökre (anyagokra), 
számítástechnikai berendezésekre-, valamint objektumokra (épületekre) vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzését szolgáló szemlék végrehajtására. 
 
30/2000. (BK. 18.) BM utasítása 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek működésének fokozott ellenőrzéséről és 
felügyeletéről 
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9/2001. (BK. 4.) BM utasítás 
A Belügyminisztérium egészségügyi szolgálatáról és a belügyminisztériumi szerveknél folyó 
egészségügyi tevékenységről 
 
10/2001. (BK.  4.) BM utasítás 
A Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét 
segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél 
közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről 
 
31/2001. (BK. 12.) BM utasítás 
A közalkalmazottak foglalkozásával összefüggő egyes eljárási szabályokról 
 
47/2001. (BK. 24.) BM utasítás 
A belügyminiszter által irányított szervek köztisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói 
szociális és kegyeleti ellátásáról 
 
3/2005. (BK 1.) BM utasítás 
a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokról 
 
19/2005. (BK 12.) BM utasítás  
a fegyverzeti és vegyivédelmi eszközellátás tervezéséről és a tartalék képzéséről 
 
29/2005. (BK 15.) BM utasítás  
a terrorizmus elleni fellépés egységes végrehajtására 
 
14/2006. (BK 7.) BM utasítás  
a rendészeti szakvizsgáról, a rendészeti vezetővé képzésről és a rendészeti mestervezetővé 
képzésről 
 
1/2008. (BK 12.) ÖM utasítás  
a Vagyonnyilatkozati Szabályzat kiadásáról 
 
2/2008. (BK 12.) ÖM utasítás  
a Vagyongyarapodási Vizsgálatot Megelőző Meghallgatás Szabályzatának kiadásáról 
 
5/2008. (BK 5.) ÖTM utasítás  
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által adományozható elismerések 
adományozásának eljárási szabályairól, az állami kitüntetésekre, tábornoki előléptetésre, 
valamint társminiszteri elismerésekre való felterjesztés rendjéről 
 
4/2007. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat 
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjának szolgálati idejébe a szakmunkásképzést 
folytató szakközépiskolákban töltött tanulmányi idő beszámításáról 
 
Tájékoztató a rendészeti szakvizsga új követelményrendszeréről (BK 12.) 
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23.  Egyéb a tűzvédelmet, a polgári védelmet és a katasztrófavédelmet 
érintő jogszabályok 

 
1959. évi IV. törvény  
A Polgári Törvénykönyvről  
 
1989. évi II. törvény  
Az egyesülési jogról  
 
1990. évi LXV. törvény  
A helyi önkormányzatokról 
 
1990. évi XCIII. törvény  
Az illetékekről 
 
1992. évi XXII. törvény  
A Munka Törvénykönyvéről 
 
1992. évi XXXIII. törvény  
A közalkalmazottak jogállásáról 
 
1992. évi LXIII. törvény  
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
 
1993. évi XCIII. törvény  
A munkavédelemről 
 
1999. évi XLII. törvény  
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 
szabályairól 
 
2003. évi L. törvény  
A Nemzeti Civil Alapprogramról 
 
2004. évi CXL. törvény  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 
2006. évi LII. törvény  
 a polgárőrségről 
 
2006. évi LVII. törvény  
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról 
 
2006. évi LV. törvény 
a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 
 
35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 
A vásárokról és piacokról. 
 



 43

190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról 
 
191/2002. (IX. 04.) Korm. rendelet  
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről 
 
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet  
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 
szabályozásáról 
 
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 
A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról 
 
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet  
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről 
 
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet  
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
 
244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet  
A kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről 
 
104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet  
A polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság 
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 
 
370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 
az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés 
folytatásának egyes feltételeiről 
 
168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet  
 az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről 
 
278/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a Közlekedésbiztonsági Szervezetről 
 
295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről 
 
297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a közigazgatási hivatalokról 
 
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet  
az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről 
 
2/1993. (II. 2.) BM rendelet  
Az országgyűlési képviselőknek a rendőrség, a határőrség, a polgári védelem és a tűzoltóság 
működésére szolgáló területre történő belépéséről 
 
27/1996. (X. 30.) BM rendelet  



 44

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
 
62/1997. (XI. 7.) BM rendelet  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter 
ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról 
 
36/1999. (X. 22.) BM rendelet 
A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és a 
dohánytermékek forgalmazásának szabályairól 
 
23/2002. (IX. 10.) BM rendelet  
A Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkör szerinti 
besorolásáról, egyes költségvetési szervek középirányító szervként történő elismeréséről, a 
gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjéről 
 
44/2003. (XI. 27.) BM rendelet  
 A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól 
 
122/2004. (X. 15.) GKM rendelet  
A villamosmű biztonsági övezetéről 
 
2/1998. (I.16.) MüM rendelet 
A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről 
 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet  
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról  
 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről 
 
2/1998 (BK 1.) BM Utasítás 
A Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 
 
31/1999. (BK 19.) BM Utasítás 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, a Rendvédelmi Szervek 
Védelmi Szolgálata és a rendvédelmi oktatási intézmények jelentési rendjéről, egyes 
koordinációs feladatokról 
 
34/1999 (BK 21.) BM Utasítás 
A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek területén a dohányzás és a dohánytermékek 
forgalmazásának szabályairól 
 
39/1999 (BK 24.) BM Utasítás 
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egységes intézéséről  
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10/2001. (BK 4.) BM utasítás 
A Belügyminisztérium hivatali szervezeteinél, a Belügyminisztérium hivatali tevékenységét 
segítő szervezeteknél, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervezeteknél 
közszolgálatban állók részére névkitűző rendszeresítéséről és viseléséről 
 
2/2007. (BK 2.) ÖTM utasítás  
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Titokvédelmi Szabályzatáról 
 

24.  Az Európai Unióval kapcsolatos jogszabályok 
 
2004. évi XIV. törvény  
Az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító 
rendelkezéseihez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról 
 
79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet  
Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti 
eljárásról 
 
94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet  
A műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió 
tagállamaival való egyeztetéséről 
 
110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 
Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt 
átlépő kereskedelméről 
 
151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet  
Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi 
testületeivel való együttműködésről 
 
 

25.  A közigazgatási eljárással  kapcsolatos fontosabb jogszabályok 
 
2004. évi CXL. törvény  
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
 
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet 
a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról 
 
194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet  
a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz 
tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra 
vonatkozó követelményekről 
 
195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet  
az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, 
együttműködési képességéről és egységes használatáról 
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318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet  
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről 
 
24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet  
a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről 
 
12/2005. (X. 27.) IHM rendelet  
az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai 
szabályairól 
 
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet  
a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól 
 
8/2007. (III. 26.) ÖTM rendelet  
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási 
hatósági eljárásokban közreműködő tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról 
 
7002/2006. (BK 6.) BM irányelv  
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény alkalmazása során lehetséges költségcsökkentő megoldásokról 
 
Lezárva: 2009. január 01. 
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