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KJK
sorsz.

Előírás száma

Előírás címe

Kiadás dátuma

1.1.

1949
évi
XX.
(benne: 18, 70/D §)

Törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya

1.2.

1995. évi LIII. törvény

1.3.

1978.
évi
IV.
törvény A Büntető Törvénykönyvről
(benne: 259, 280, 281, 281A §)

1.4.

303/2006.
rendelet

1.5.

11/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet Az egyes védett természeti területek 2008.05.01.
természetvédelmi kezeléséért felelős
szervekről

1.6.

1991. évi XX. Törvény
(benne: 85§)

1.7.

314/2005.
rendelet

1.8.

1995. évi LVI. Tv.

1.9.

320/2005.
rendelet

1.10

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

1.11

214/2006. (X.31.) Korm. rendelet A
környezetvédelmi
vezetési
és 2009.10.01.
hitelesítési rendszerben (EMAS) részt
vevő szervezetek nyilvántartásáról

1.12.

2003. évi LXXXIX. törvény

(XII.23.)

(XII.35.)

(XII.27.)

A környezet
szabályairól

védelmének

2010.01.01.

általános 2010.03.01.

Korm. Igazságügyi Hivatalról

2010.04.01.
2009.10.01.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a 2009.01.01.
köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és
hatásköréről
Korm. A környezeti
egységes
engedélyezési
szabályairól

hatásvizsgálat és az 2010.01.01.
környezethasználati
eljárás
részletes

A
környezetvédelmi
termékdíjról, 2010.01.01.
továbbá
egyes
termékek
környezetvédelmi termékdíjáról
Korm. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, Hatályon kívül
a termékdíj visszaigénylésének és
átvállalásának …. feltételeiről
A
környezetvédelmi
termékdíjról, 2010.01.01.
továbbá
egyes
termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról

A környezetterhelési díjról
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1.13.

270/2003.
rendelet

(XII.

24.)

1.14.

347/2006.
Rendelet

(XII.23.)
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Előírás címe

Kiadás dátuma

Korm. Az egyes környezetterhelési díjak 2009.12.31.
visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő
anyag mennyiség meghatározásának
módjáról,
valamint
a
díjfizetés
áthárításának szabályairól
Korm. Az
Országos
Környezetvédelmi, 2010.01.07.
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
2. Természetvédelem

2.1.

1996. évi. LIII. törvény

A természet védelméről

2010.01.01.

3. Hulladékgazdálkodás
3.1.

180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet Az
országhatárt
hulladékszállításról

átlépő 2009.10.01.

3.2.

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 2009.10.01.
tevékenységek végzésének feltételeiről

3.3

2000. évi. XXV. törvény

A kémiai biztonságról

3.4.

25/2000. ( IX. 30) EüM-SZCSM A munkahelyek kémiai biztonságáról
e.r.

3.5.

13/2002.
FMM e.r.

3.6.

41/2000.(XII. 20.)
együttes rendelet

3.7.

44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet

3.8.

123/2009.
rendelet

2010.01.01.
2008.05.16.

(XI. 28) ESZCSM- A munkahelyek kémiai biztonságáról Hatályon kívül
szóló 25/2000. (IX. 30) EüM-SZCSM
együttes rendelet módosításáról

(VI.12.)

EüM-KöM Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 2010.01.09.
készítményekkel
kapcsolatos
egyes
tevékenységek korlátozásáról
A veszélyes anyagokkal és veszélyes 2009.03.16.
készítményekkel
kapcsolatos
egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól

Kormány Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes 2009.07.03.
készítmények
kivitelével,
illetve
behozatalával összefüggő bejelentési
eljárás részletes szabályairól
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Kiadás dátuma

3.9.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet

A kémiai terhelési bírság alkalmazásának 2009.07.01.
részletes szabályairól

3.10.

2000. évi XLIII. törvény

A hulladékgazdálkodásról

2010.01.01.

3.11.

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

A hulladékok jegyzékéről

2005.01.01.

3.12.

126/2003.
rendelet

3.13.

4/2001. (II. 23.) KöM rendelet

3.14.

21/2008.
rendelet

3.15.

271/2001.
rendelet

3.16

3/2006. (I.26.) EÜM rendelet

3.17

8003/2002. (EüK. 19) EszCsM Az Európai Unióban osztályozott 2002.09.23.
tájékoztatója
veszélyes anyagok jegyzékéről kiadott
8004/2000.(EüK.22) EüM tájékoztató
módosításáról.

3.18

18/2006. (I.26.) Korm. rendelet

3.19

12/2001. (V. 9.) KöM- EüM A
vegyi
anyagok
kockázatának Hatályon kívül
együttes rendelet
becsléséről és a kockázat csökkentéséről

3.20.

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

A csomagolásról és a
hulladék
kezelésének
szabályairól

3.21.

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet

A területi hulladékgazdálkodási tervekről 2009.01.01.

3.22.

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet A
hulladékokkal
kapcsolatos 2008.05.16.
nyilvántartási
és
adatszolgáltatási
kötelezettségekről

3.23.

264/2004.
rendelet

3.24.

15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

(VIII.

15.)

Korm. A hulladékgazdálkodási tervek részletes 2009.10.01.
tartalmi követelményeiről
A hulladékolajok kezelésének részletes 2002.07.17.
szabályairól

(VIII.

30.)

KvVM Az elemek és akkumulátorok, illetve 2009.07.01.
hulladékaik kezeléséről

(XII.

21.)

Korm. A
hulladékgazdálkodási
birság 2009.10.01.
mértékéről, valamint kiszabásának és
megállapításának módjáról

(IX.

23.)

Az Európai Unióban osztályozott 2008.05.16.
veszélyes anyagok jegyzékéről

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos 2009.10.01.
súlyos balesetek elleni védekezésről

csomagolási 2010.01.01.
részletes

Korm. Az elektromos és elektronikai berende- 2010.01.01.
zések hulladékainak visszavételéről
Az
elektromos
és
berendezések hulladékai
részletes szabályairól

elektronikai 2008.12.18.
kezelésének
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Kiadás dátuma

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet Az elemek és az akkumulátorok 2010.01.02.
hulladékainak visszavételéről
4. Vízminőség-védelem

4.1.

1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodásról

4.2.

21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet

A nagyvízi medrek, a parti sávok, a 2009.12.31.
vízjárta, valamint a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról és
hasznosításáról, valamint a nyári gátak
által
védett
területek
értékének
csökkenésével kapcsolatos eljárásról

4.3.

4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés Az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat Hatályon kívül
kiadásáról

4.4.

220/2004.
rendelet

4.5.

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

A közműves ivóvízellátásról
közműves szennyvízelvezetésről

és

4.6.

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

A vízgazdálkodási
gyakorlásáról

jogkör 2010.02.02.

4.7.

18/1996.
rendelet

4.8.

123/1997.
rendelet

(VII.

18.)

Korm. A vízbázisok, a távlati vízbázisok 2009.10.01.
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelméről

4.9.

340/2004.
rendelet

(VII.

24.)

Korm. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter Hatályon kívül
irányítása alá tartozó szervek feladat- és
hatáskörének felülvizsgálatáról

4.10.

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet

A vízgazdálkodási tanácsokról

4.11.

178/1998. (XI.6) Korm. rendelet

A
vízgazdálkodási
összefüggő alapadatokról

4.12.

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A környezetkárosodás megelőzésének és 2009.10.01.
elhárításának rendjéről

4.13.

219/2004.
rendelet

(VII.

(VI.

(VII.

21.)

13.)

21.)

2010.03.01.

Korm. A felszíni vizek minősége védelmének 2009.12.31.
szabályozásáról

hatósági

a 2009.03.01.

KHVM A vízjogi engedélyezési eljáráshoz 2009.03.01.
szükséges kérelemről és mellékleteiről

2009.04.22.

feladatokkal 2007.04.01.

Korm. A felszín alatti vizek védelméről
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Kiadás dátuma

4.14.

6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM- A földtani közeg és a felszín alatti víz 2009.04.17.
FVM együttes rendelet
szennyezésével szembeni védelméhez
szükséges
határértékekről
és
a
szennyezések méréséről

4.15.

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és 2010.01.01.
az ellenőrzés rendjéről

4.16.

220/2004.
rendelet

4.17.

28/2004.
rendelet

4.18.

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet

4.19.

21/2002.
rendelet

.(IV.

25.)

KöViM A vízközművek üzemeltetéséről

4.20.

27/2004.
rendelet

(XII.

25.)

KvVM A felszín alatti víz állapota szempontjából 2008.05.16.
érzékeny területeken lévő települések
besorolásáról

(VII.
(XII.

21.)
25.)

Korm. A felszíni vizek minősége védelmének 2009.12.31.
szabályairól
KvVM A vízszennyező anyagok kibocsátásaira 2008.05.16.
vonatkozó
határértékeiről
és
alkalmazásuk egyes szabályairól
A használt és szennyvizek kibocsátásának 2008.05.16.
méréséről,
ellenőrzéséről,
adatszolgáltatásáról,
valamint
a
vízszennyezési bírság sajátos szabályairól
2008.05.16.

5. Levegőtisztaság-védelem
5.1.

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM A légszennyezési határértékekről, a 2008.10.25.
együttes rendelet
helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről

5.2.

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

5.3

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A
közúti
járművek
megvizsgálásáról

5.4

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A
közúti
járművek
forgalomba 2010.02.04.
helyezésének és forgalomban tartásának
műszaki feltételeiről

5.5.

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM- A
gépkocsik
környezetvédelmi 2010.01.01.
KvVM együttes rendelet
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről

5.6.

310/2008.
rendelet

(XII.

20.)

A légszennyezettség és a helyhez kötött 2008.05.16.
légszennyező források kibocsátásának
vizsgálatával,
ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról
műszaki 2010.02.19.

Korm. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és 2010.03.19.
egyes
fluortartalmú
üvegházhatású
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Kiadás dátuma

gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
5.7.

32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

A
helyhez
kötött
földgázüzemű 2008.05.16.
gázmotorok technológiai kibocsátási
határértékeinek és azok alkalmazására
vonatkozó szabályok megállapításáról

5.8.

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

A 140 kWth-50 MWth névleges bemenő 2009.03.01.
hőteljesítményű
tüzelőberendezések
légszennyező anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről

5.9.

21/2001. (II. 14.) Korm.rendelet

A levegő védelmével kapcsolatos egyes 2009.10.01.
szabályokról

5.10.

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet

Az egyes tevékenységek és berendezések 2008.05.16.
illékony szerves vegyület kibocsátásának
korlátozásáról

5.11.

7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM Az egyes levegőszennyező
együttes rendelet
összkibocsátási határértékeiről

5.12.

213/2006. (X.27.) Korm. rendelet

Az üvegházhatású gázok kibocsátási 2006.12.11.
egységeinek kereskedelméről szóló tv.
végrehajtásáról

5.13.

2005. évi XV. törvény

Az üvegházhatású gázok kibocsátási 2010.03.13.
egységeinek kereskedelméről

5.14.

2192/2007.
határozat

(X.24.)

anyagok 2003.05.21.

Korm. Az Európai Közösség kibocsátási 2007.10.24.
egységkereskedelmi rendszere 2008-2012
közötti időszakára vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Tervnek az Európai Bizottság
döntése és a 213/2006. (X.27.) Korm.
rendelet szerinti átdolgozásról és a
Bizottság részére történő megküldésről
6. Zaj- és rezgésvédelem
A zaj- és rezgésvédelemről

Hatályon kívül

6.1.

12/1983. (V. 12.) MT rendelet

6.2.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem 2009.10.01.
egyes szabályairól

6.3.

8/2002. (III. 22.)
együttes rendelet

6.4.

7/1991. (VI. 26.) KTM rendelet

KöM-EüM A zaj- és rezgésterhelési határértékek Hatályon kívül
megállapításáról
Egyes
ipari
termékek
minőségtanúsításáról

zajvédelmi Hatályon kívül

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0
A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg

Kiadás száma: 2.

KE/32-01
Szabványok és környezetvédelmi
jogszabályok felügyelete

KJK
sorsz.

Előírás száma

Kiadás dátuma: 2010.05.05.
Oldalszám: 8/10

Előírás címe

Kiadás dátuma

7. Radioaktív környezetszennyezés
7.1.

1996. évi. CXVI. törvény

az atomenergiáról

7.2.

14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

A radioaktív anyagok szállításáról, 2009.03.01.
fuvarozásáról és csomagolásáról

2010.01.01.

8. Kapcsolódó rendelkezések
8.2.

1997. évi LXXVIII. törvény

8.12.

6/1985.(XII.
rendelkezés

8.27.

2008. évi XL. törvény

A földgázellátásról

2010.01.29.

8.28.

2007. évi LXXXVI. törvény

A villamos energiáról

2010.01.29.

8.29.

1994. évi LV. Törvény

A termőföldről

2010.01.01.

8.32.

12/1999. (XII.25.) KöM rendelet

Egyes környezetvédelmi és építésügyi 2008.05.16.
nemzeti
szabványok
kötelezővé
nyilvánításáról

8.34.

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

A felszámolási eljárás és a végelszámolás 2008.05.16.
környezetés
természetvédelmi
követelményeiről

8.37.

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

A
környezetvédelmi
megbízott 2008.05.16.
alkalmazásának
feltételeihez
kötött
környezethasználatok meghatározásáról

8.39.

11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

A
környezetvédelmi
megbízott 2002.03.01.
alkalmazási és képesítési feltételeiről

8.40.

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

A
környezetvédelmi
felülvizsgálat 2008.01.01.
végzéséhez
szükséges
szakmai
feltételekről és a feljogosítás módjáról,
valamint
a
felülvizsgálat
dokumentációjának
tartalmi
követelményeiről

8.47.

29/1997. (VIII. 29) KTM rendelet A
környezetbarát,
környezetkímélő 2004.06.02.
megkülönböztető jelzés használatának
feltételrendszeréről

8.53.3.

18/2006. (I.26.) Korm. rendelet

28.)

Az épített környezet alakításáról és 2010.01.01.
védelméről

OKTH A környezet- és természetvédelem egyes Hatályon kívül
szakterületein
szakértői
működés
engedélyezéséről

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos 2009.10.01.
súlyos balesetek elleni védekezésről
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Előírás címe

Kiadás dátuma

Korm. A telepengedély, illetve a telep 2009.10.01.
létesítésének
bejelentése
alapján
gyakorolható egyes termelő és szolgáltató
tevékenységekről,
valamint
a
telepengedélyezés rendjéről
és a
bejelentés szabályairól

8.54.

358/2008.
rendelet

8.55.1.

1999. évi LXXIV. törvény

A
katasztrófa
elleni
védekezés 2009.10.01.
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről

8.56.

19/2009 (I.30.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 2009.01.30.
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
9. Egyéb szabványok

MSZ EN ISO 14001:2005

Környezetközpontú
irányítási
rendszerek
Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO
14001:2004)

ISO 14001:2004

Environmental management systems- Requirements
with guidance for use
(Second edition 2004-11-15)
Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek,
a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek
általános irányelvei (ISO 14004:2004)

MSZ EN ISO 14004:2005

ISO 14004:2004

Environmental management systems- General
guidelines on principles, systems and supporting
techniques
(Second edition 2004-11-15)

Intézkedést igénylő környezetvédelmi jogszabály (követelmény) változás esetén az érintett
területek a Környezetirányítási vezetőtől soron kívül értesítést kapnak.
A jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelése
A Kar tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeknek és/vagy
hatósági határozatoknak/kötelezéseknek, valamint a szabványoknak és egyéb vállalt
követelményeknek való megfelelés időszakos kiértékelését – ha ezt, vagy ennek egy részét más
szabályozás, feladatterv eltérően nem tartalmazza, illetve az illetékes felsővezető másként nem
rendeli - évente legalább egy alkalommal a környezetirányítási vezető végzi el, legkésőbb az
éves vezetőségi átvizsgálás időpontjáig. Az értékelés alapja jelen eljárásban rögzített
jogszabályok és előírások.
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A környezet terhelésével, a kibocsátásokkal, az operatív működéssel, a figyelemmel kíséréssel és
méréssel, a nyilvántartásokkal és adatszolgáltatásokkal, valamint az esetleges vészhelyzetekkel,
illetve a vészhelyzetek és a különféle nem-megfelelőségek megelőzésével kapcsolatban
leginkább érintett tanszékek, intézetek vezetőinek is feladata a tevékenységükkel kapcsolatos
előírások, információk megismerése.
Kötelesek a Környezetirányítási vezetőnek (is) jelezni a jogszabályi/hatósági előírásokhoz,
szabványokhoz és egyéb követelményekhez képest a tevékenységi területükön/hatáskörükben
észlelt eltéréseket.
A kiértékelésnél alkalmazható módszerek: auditok eredményeinek felhasználása; dokumentumok
és feljegyzések átvizsgálása; a berendezések, technológiák ellenőrzése; interjúk, munkavállalói
kikérdezések; projektek, munkák áttekintése; mintavételes ellenőrzés, tesztmérések; helyszíni
bejárás, közvetlen megfigyelés. A kiértékelés végezhető más auditokkal, ellenőrzésekkel együtt
is.
A kiértékelés eredményes elvégzéséhez szükséges, igényelt adatokat, információkat az érintett
intézetek, tanszékek vezetői, munkavállalói kötelesek megadni, illetve kérés esetén a területükön
található, vonatkozó iratokat, nyilvántartásokat, bizonylatokat bemutatni, a berendezések,
munkafolyamatok, tevékenységek megfigyelhetőségét lehetővé tenni, valamint a tények
megállapítása érdekében közreműködni, nyilatkozni.
A megfelelőség kiértékeléséről feljegyzés(eke)t kell készíteni, amelye(ke)t meg kell küldeni az
Dékánnak.
A megfelelőség kiértékelése során feltárt hiányosságokat meg kell tárgyalni, és a
megszüntetésüket célzó intézkedéseket ki kell jelölni a vezetőségi átvizsgáláson, és/vagy a
környezeti célok kitűzésénél és felülvizsgálatánál, az éves programok meghatározásánál, esetleg
külön intézkedési feladatterv(ek)ben.

Mellékletek


KD/32-01-01 Láttamozási űrlap

HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0
A projekt az EU társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében valósul meg

