
Levegőminőség-védelmi tevékenységhez, emisszió-kereskedelemhez, 

klímavédelemhez kapcsolódó hatályos jogszabályok 

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

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

• 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

• 5/2011. (I. 14.) VM rendelet Egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő 

módosításáról 

• 6/2011. (VIII.18.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról 

• 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

• 110/2013. (XII.04.) VM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak 

kibocsátási határértékeiről 

• 1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat a nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag 

kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról 

• 2004. évi CVIII. törvény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 

levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások 

további csökkentéséről szóló, Oslóban 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv 

kihirdetéséről 

• 2003. LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

• 12/2002. (III. 14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet az új személygépkocsik 

üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről 

• 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az 

ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

• 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 

tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról 

• 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az 

éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az 

adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén 

fizetendő bírságról 

• 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 

kibocsátásának korlátozásáról 

• 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről 

szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 

• 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 

és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 

• 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet szén-dioxid geológiai tárolásáról 
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• 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos 

hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról 

• 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a 

gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről 

• 2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának 

előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásnak 

csökkentéséről 

• 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet a Magyar Köztársaság területén az ENSZ 

Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás 

hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés 

szabályairól 

• 2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

• 35/1990. (II. 28.) MT rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban, 

1987. szeptember 16-án aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről 

• 31/1990. (II. 16.) MT rendelet a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló, Bécsben 

1985. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

• 601/2012/EU Bizottsági Rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 

2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és 

jelentéséről 

• 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos 

egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról  

• 2003/87/EK irányelv (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 

egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 

tanácsi irányelv módosításáról 

• 421/2014/EU rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 

belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy 

egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó 

kibocsátásokra való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő 

végrehajtására tekintettel történő módosításáról 

• 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 

annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 

végrehajtásának egyes szabályiról   

• 389/2013/EU Bizottsági Rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 

valamint a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti 

uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU ás az 

1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről   

• 600/2012/EU Bizottsági Rendelet a 2003/87/EK európai és tanácsi irányelv értelmében az 

üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a 

tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők 

akkreditációjáról  

• 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású 

gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
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végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő 

derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól 

• 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről (8. § (1) a Kormány egészségügyi államigazgatási 

szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) l) szerinti feladatok ellátására.) 

• 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről (4. § (1) 

klíma-egészségügyi intézkedések megtétele, a hőségriasztás országos rendszerének 

működtetése) 

 


