Jogforrás
Rövidítés
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról
Inytv. vhr.
58/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
Vhr.
21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet
a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési
és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és
egyes igazgatási szolgáltatási díjakról
166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet
a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
az állami vagyonnal való gazdálkodásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet
a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról
162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati
kommunikációs beszerzésekről
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
az államháztartás számviteléről
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági
események kötelező elszámolási módjáról
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakorló személyek kijelöléséről
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíjnak a lakások és a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény
végrehajtásáról
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási társulatokról

Link

Hatály

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900109.fvm

2000. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.kor

2013. március 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700021.FM

1997. március 20-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900063.FVM

1999.július 29-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900166.fvm

2010. január 23-tól

OTÉK.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.kor

1998. január 1-től

Vhr.? / Vtv.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700254.kor

2007. október 4-től

Ávr.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100368.kor

2012. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700013.ktm

1997. június 5-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000162.KOR&searc
hUrl=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dgdpr
2020. december 1-től
Áhsz

Kormány
Statútum

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300004.kor

2014. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300038.ngm

2014. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400250.kor

2014. október 3-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800001.nvt

2018. június 26-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800094.KOR

2018.május 22-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99000018.MT&search
Url=/gyorskereso%3Fkeyword%3Dmt
1990. január 31-től
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100127.kor

1992. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500160.kor

1996. január 1-től

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott
alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok
meghatározásáról
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
a közfürdők létesítéséről és működéséről
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről
178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal
összefüggő alapadatokról
120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú
vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési
díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség
meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának
szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek
védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól
221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes
szabályairól
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésének általános követelményeiről
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi
hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás
megelőzésének és elhárításának rendjéről
78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek
minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek
kijelöléséről és üzemeltetéséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600072.kor

1996. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600093.KOR&txtref
erer=A1200439.KOR
1996. szeptember 2-tól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600121.kor

1996. július 31-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700123.kor

1997. szeptember 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800178.kor

1999. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900120.kor

1999. augusztus 21-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100050.kor

2001. április 18-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100201.kor

2001. november 24-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0200025.KOR

2004. április 30-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300270.kor

2004. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400219.kor

2004. augusztus 5-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400220.kor

2004. augusztus 5-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400221.kor

2004. augusztus 5-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500314.kor

2006. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500335.kor

2006. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600027.kor

2006. február 15-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700072.kor

2007. június 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700078.kor

2007. május 15-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700090.kor

2007. április 30-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800078.kor

2008. április 8-tól

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági
eljárásokról
123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és
veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával
összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési
tevékenységről
297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi,
természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről
147/2010. (IV. 29. Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályok
357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási
eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak
nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével
összefüggő eljárási szabályokról
358/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a stratégiailag kiemelt
jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási
eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz
biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
57/2013. (II. 27.) 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
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet az egyes víziközmű-szolgáltató
gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű
gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900076.kor

2009. április 23-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900123.kor

2009. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900191.kor

2009. október 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900297.kor

2010. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000147.kor

2010. május 14-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100357.kor

2011. december 30-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100358.kor

2012. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200327.kor

2012. november 17-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200380.kor

2012. december 20-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300029.KOR

2013. február 13-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300057.kor

2013. február 28-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300058.kor

2013. március 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300065.kor

2013. március 11-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300101.KOR

2013. március 30-tól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300266.kor
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe
történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény
igazolásának részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300275.kor
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus
közműnyilvántartásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300324.kor
455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási
tevékenység részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300455.kor
541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú
vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300541.kor
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a
vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a
nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400083.kor
115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás
díjképzési rendjéről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400115.KOR
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400223.kor
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről
ESBA 2014-20 r.https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400272.kor
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400309.kor
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 20142020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400339.kor
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletek szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500225.kor
307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500307.kor
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint
az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500322.kor
379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó
Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500379.KOR&celpa
szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról
ra=&dbnum=1

2013. augusztus 1-től

2013. augusztus 19-től
2013. november 1-től

2013. december 30-tól

2014. január 1-től

2014. március 29-től
2014. április 6-tól

2014. szeptember 5-től

2014. november 6-tól
2015. január 1-től

2014. december 20-tól
2015. augusztus 15-től
2015. november 1-től

2015. november 1-től

2016. január 1-től

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
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól
220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a víziközmű-bekötést végző
személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet az Integrált Közcélú Víziközmű
Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének
részletes szabályairól
339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről
714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes
rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező
alkalmassági idejéről
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltató
művek üzemeltetéséről
12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet a termelt és szolgáltatott
vizek gázmentesítéséről
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet a vízügyi igazgatási szervezet
vízgazdálkodási nyilvántartásáról
43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék
kiszámításáról
47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok
mérésügyi ellenőrzéséről
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600365.kor

2017. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600451.kor
2017. január 1-től
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?dbnum=1&docid=A1700220.
KOR
2017. szeptember 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700272.KOR&celpa
ra=&dbnum=1
2017. szeptember 15-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700531.KOR

2018. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800074.KOR&searc
hUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D13
2018. április 23-tól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900339.kor

2020. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000714.kor

2021. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=98800012.EVM

1989. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600037.nm

1996. október 26-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700002.khv

1997. február 26-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700012.khv

1998. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800023.khv

1999. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.khv

1999. december 31-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900047.khv

2000. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900109.fvm

2000. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100006.gm

2004 április 30-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200004.scm

2004 április 30-tól

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy
ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak
életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi
határértékeiről és azok ellenőrzéséről
14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes
rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának
általános eljárásának szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól
30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek
vizsgálatának egyes szabályairól
31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek
megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek
kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a
cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő
közlemények közzétételéről és költségtérítéséről
25/2006. (V. 18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi
költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a
cégeljárásban és más cégügyekben
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és
használatának szabályairól
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani
közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI)
adatszolgáltatásáról
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat
kiadásáról
97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű
vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe
történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét
és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás
űrlapjairól
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani
közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200006.kvv

2003. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400014.tnm

2004. augusztus 16-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400027.kvv

2005. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400028.kvv

2004. december 30-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400030.kvv

2005. január 29-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400031.kvv

2005. január 29-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500027.kvv

2005. december 21-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600021.im

2006. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600022.im

2006. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600025.im

2006. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700012.irm

2007. március 28-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700018.kvv

2007. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700024.kvv

2007. július 18-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700097.kvv

2008. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700101.kvv

2008. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800030.kvv

2009. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800034.irm

2009. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv

2009. április 17-től

11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a
számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő
letétbe helyezéséről és közzétételéről
33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet a csődeljárás iránti kérelem
benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi
határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által
közérdekből közzéteendő adatokról
92/2013. (X. 10.) VM rendelet a települési önkormányzatok részére
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez
kapcsolódóan nyújtott támogatásról
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről,
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb
bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról
45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról
13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
17/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal miniszter részére történő víziközműszolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának rendjéről
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről
61/2015. (X. 21.) NFM rendelet a víziközművek gördülő fejlesztési
terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint beruházási
terv részletes tartalmi és formai követelményeiről
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a
közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során
teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről,
vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet az elektronikus formában tárolt
iratok közlevéltári átvételének eljárásrendjéről és műszaki
követelményeiről
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó
egyedi előírásokról
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900011.irm

2009. május 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900033.irm

2009. szeptember 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000010.vm

2010. augusztus 26-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200038.emm

2012. december 17-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300024.nfm

2013. május 30-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300092.VM&search
Url=/gyorskereso%3Fpagenum%3D37
2013. október 11-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400001.mek
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.bm

2014. április 4-től
2014. október 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500013.bm

2015. április 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500017.nfm

2015. április 24-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500044.mvm

2015. november 2-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500061.NFM&searc
hUrl=/gyorskereso%3Fpagenum%3D35
2015. november 5-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600016.BM&celpara
=&dbnum=1
2016. június 11-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600034.EMM

2017. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600043.ngm

2016. december 8-tól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600451.kor

2017. január 1-től

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról
1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet a digitális archiválás szabályairól
3/2018. (II. 21.) BM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél
alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott
követelményekről
8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú
földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet a víziközmű-szolgáltatók és
ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről
22/2019. (XII. 23.) PM rendelet a költségvetési szervnél és
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai
továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és
gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező
továbbképzéséről
1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet az energetikai szakreferens
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő
almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával
történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról
1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat
a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami
tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a
bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700041.BM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800001.ITM

2018. január 1-től
2018. július 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800003.bm

2018. március 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800008.AM

2018. július 14-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900013.mek

2020. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900022.PM&search
Url=/gyorskereso%3Fpagenum%3D37
2020. január 1-től

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000001.mek

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1160.KOR&txtreferer
=A1100195.TV

2020. január 24-től

Tartalom

