
Egyéb környezet- és település-egészségügyet érintő jogszabályok 

• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

• 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

• 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

• 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

• 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 

törvény végrehajtásáról 

• 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 

• 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról 

• 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-

szolgáltatásról 

• 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet egyes nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről 

• 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

• 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon 

létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól 

• 68/2011. (XI.30.) NFM rendelet a léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló 

egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről 

• 9/2013. (III.22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során 

bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának 

rendjéről szóló biztonsági szabályzatról 

• 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

• 312/2012. (XI.9.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 



• 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és 

kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

• 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a lovas szolgáltató tevékenységről 

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

• 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

• 178/2018. (X. 2.) Korm. rendelet az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak 

megsértése szabálysértéssel kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és 

feladatairól 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól  

• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

• 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

 


