2007. évi LX. törvény
2005. évi XV. törvény
2004. évi CVIII. törvény

Törvények
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelméről
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
Kormányrendeletek

310/2008. (XII. 20.) Korm.
az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú
rendelet
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről
a 2008‐2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási
13/2008. (I. 30.) Korm.
Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek
rendelet
kiosztásának részletes szabályairól
323/2007. (XII. 11.) Korm. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi
rendelet
LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
213/2006. (X. 27.) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
rendelet
kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól
195/2006. (IX. 25.) Korm.
a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő
rendelet
levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez
kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon
csökkentéséről szóló, 1999. december 1‐jén, Göteborgban
aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
az üvegházhatású gázoknak a Magyar Állam kincstári
109/2006. (V. 5.) Korm.
vagyonába tartozó kibocsátási egységeivel való rendelkezés
rendelet
részletes szabályairól
egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló
25/2006. (II. 3.) Korm.
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
rendelet
183/2005. (IX. 13.) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
rendelet
tevékenység személyi és szakmai feltételeiről
21/2001. (II. 14.) Korm.
a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
rendelet
Környezetvédelmi (jogelőd) miniszteri rendeletek
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési
91/2007. (XI. 21.) KvVM
tevékenység szabályairól
rendelet
38/2006. (VIII. 22.) KvVM‐ az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi
rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj
PM együttes rendelet
megfizetésének részletes szabályairól
32/2005. (XII. 27.) KvVM az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes
tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól
rendelet
együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső
75/2005. (IX. 29.) GKM‐
égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag‐
KvVM
kibocsátásának korlátozásáról
10/2003. (VII. 11.) KvVM az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő
rendelet
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és
légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről

7/2003. (V. 16.) KvVM‐
GKM együttes rendelet
7/2002. (VI. 29.) GKM‐BM‐
KvVM
4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet
3/2002. (II. 22.) KöM
rendelet

az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási
határértékeiről
együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi
felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési
feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási
határértékeiről
23/2001. (XI. 13.) KöM
a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth‐nál kisebb
rendelet
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről
a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források
17/2001. (VIII. 3.) KöM
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
rendelet
kapcsolatos szabályokról
15/2001. (VI. 6.) KöM
az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő
rendelet
radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
14/2001. (V. 9.) KöM‐EüM‐ a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött
FVM együttes rendelet
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves
10/2001. (IV. 19.) KöM
vegyület kibocsátásának korlátozásáról
rendelet
7/1999. (VII. 21.) KöM
a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth‐nál kisebb
rendelet
bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről
9/1995. (VIII. 31.) KTM
a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és
rendelet
áttöltésekor keletkező szénhidrogén‐emisszió korlátozásáról
32/1993. (XII. 23.) KTM
rendelet

a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai
kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó
szabályok megállapításáról
Egyéb miniszteri rendeletek
20/2008. (VIII. 22.) KHEM rendelet a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

